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A IMPRESA teve, em
m 2014, re
esultados líquidos co
onsolidadoos de 11,0 M€, um
a
aumento de
e 66,8% em relação aos resulttados de 6,6
6 M€ obttidos em 2013, e o
m
melhor resu
ultado líquido alcanççado desde
e 2007.



A IMPRESA
A atingiu um
u EBITDA
A de 31,9 M€, um aumento dee 5,3% em
m relação
a
ao valor de
e 30,4 M€ registado
r
e
em 2013.



A
As receitass consolida
adas ating iram 237,8
8 M€, uma
a subida hoomóloga de
d 0,3%,
ccom um cre
escimento de 4,8% e
em publicid
dade (+7,2% em televvisão).



A dívida ba
ancária líquida conso
olidada de
esceu para 176,4 M€€ no final de
d 2014,
o
ou seja, um
ma redução
o de 11,8 M
M€ (-6,3%) em termo
os homóloogos. Esta redução
é reflexo da aposta continuada
c
a na desallavancagem financeiira do Gru
upo. Nos
ú
últimos 6 anos, a dívida líquida baixou cerca de 65 M€.



A SIC atingiu, em 20
014, um E
EBITDA de
e 31,7 M€
€, um aum
mento de 6,7%
6
em
re
e 2013. A margem
m EBITDA
A da SIC
elação ao valor de 29,7 M€ rregistado em
ssubiu de 17
7,1%, em 2013,
2
para
a 17,9% em
m 2014.



A IMPRES
SA Publishing atingiu
u, em 2014
4, um EBIT
TDA positivvo de 4,5 M€,
M uma
ssubida hom
móloga de 0,9%, ape
esar de um
ma descida de 6,9% nnas receita
as.



E
Em 2014, a SIC ma
anteve a lliderança destacada
d
nos dois principais
s targets
ccomerciaiss (A/B C D 15/54 e A
A/B C D 25
5/54), no horário
h
nobbre dos dia
as úteis,
ccom 26,9% e de 27,4% de
e share, respetivam
r
mente. Parra esta liiderança
ccontribuíra
am os bons resulta
ados da ficção nacional, com
m o suces
sso das
n
novelas “S
Sol de Inverno” e “Ma
ar Salgado” e a confirrmação daas boas audiências
d
do “Jornal da Noite”.



O Grupo IM
MPRESA, com uma quota de mercado
m
de cerca dee 50%, ocu
upou em
2
2014 (dad
dos APCT
T) o prim
meiro luga
ar destac
cado entree os gru
upos de
ccomunicaçção social, no que re
espeita às vendas e assinaturras de exe
emplares
d
digitais dass suas pub
blicações.



O Expressso mantev
ve-se com
mo o sema
anário mais vendidoo, com vallores de
ccirculação paga de cerca
c
de 92
2.000 exem
mplares, e terminou o ano conttinuando
a ser, entrre todas as
s publicaçõ
ões portug
guesas, o líder nas vvendas digitais. De
rregistar, em
m maio, o lançamen
nto do EXP
PRESSO Diário
D
digitaal, que atin
ngiu, em
2
2014, um número
n
mé
édio de 17
7.000 comp
pradores.



E
Em 24 de março de
e 2014, a IMPRESA
A regresso
ou ao PSI 20, no âm
mbito da
rrevisão do
o índice, passando a ser o único gru
upo de m
média presente no
p
principal ín
ndice bolsis
sta em Po rtugal.
2

Tabe
ela 1. Princip
pais Indicad
dores
(valores em
m €)

dez-14

dez-13

var %

4ºT 14
4

4ºT 13

var %

Rece itas Consolida
adas
Tele
evisão
Pub
blishing
Imp
presa Outras

237.780.059
2
1
177.598.174
58.767.367
1.414.518

237.176.99
98
173.535.29
90
63.129.719
9
511.989

0,3%
%
2,3%
%
-6,9%
%
176,3%
%

64.970.37
74
48.030.68
84
16.676.46
64
263.226
6

68.140.275
50.365.988
17.599.982
174.305

-4,7%
-4,6%
-5,2%
51,0%

Custo
os Operaciona is (1)

2
205.835.951

206.826.427

-0,5%
%

52.845.00
00

56.829.943
3

-7,0%

EBITD
DA
Ma
argem EBITDA
A
EBITDA Televisão
g
EBITDA Publishing
O
EBITDA Impresa Outras

31.944.108

1
30.350.571

5,3%
%

12.125.37
74

11.310.332

7,2%

13,4%

12,8%

18,7%

16,6%

31.728.888
4.530.299
-4.315.079

29.736.654
4
4.489.877
7
-3.875.960
0

6,7%
%
0,9%
%
-11,3%
%

10.926.59
99
2.650.111
-1.451.33
36

10.574.736
5
1.673.405
-937.809

3,3%
58,4%
-54,8%

Resulltados Líquido
os

11.006.344

6.597.529
9

66,8%
%

5.452.29
94

3.954.363
3

37,9%

176,4
Dívida
a Líquida (M€)
188,2
-6,3%
%
Notas:: EBITDA = Re
esultado Opera
acional + Amorrtizações e De
epreciações + Perdas de Impparidade. Dívida Líquida =
éstimos (CP+ML
LP) - Caixa e equivalentes
e
de
e Caixa. (1) Nã
ão considera Am
mortizações e Depreciações e Perdas de
Empré
Imparid
dade.
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Análise das Co
ontas Co
onsolidadas
2. A
A IMPRESA atin
ngiu, em 20
014, receita
as consolida
adas de 237
7,8 M€, o quue represen
ntou uma
subid
da de 0,3%
% em relaç
ção ao valo
or registado
o em 2013. No 4º tri mestre, as receitas
conssolidadas fo
oram de 65 M€, o que represento
ou uma descida de 4,77% face ao trimestre
homó
ólogo. Esta
a descida fo
oi originada , principalm
mente, pela entrada em
m vigor, no segundo
seme
estre, do acordo de
e autorregu
ulação de concursos com partticipação telefónica
t
celeb
brado entre as operado
oras, com cconsequente
e impacto na
n rubrica ddas outras re
eceitas.
Da a
atividade de 2014 é de referir o se
eguinte:
 Subida de 4,8%
% das receiitas publicittárias, com crescimentto de 7,2%
% na área
de te
elevisão.
 Subida de 1,6%
% das receittas de subs
scrição de canais,
c
com
m um crescim
mento de
17,9%
% nas receitas interna
acionais.
 Cresscimento de
e 60,3% na venda de conteúdos no mercadoo internacio
onal e de
22,3%
% nas vend
das da Info
oportugal, que não com
mpensaram
m a descida de 8,3%
no to
otal das outras receitass.
 Desccida de 5,9%
% das receiitas de circu
ulação.
Tabe
ela 2. Receittas Totais
(valores em
m €)
Total Receitas
blicidade
Pub
Sub
bscrição de Can
nais
Circculação
Out ras

dez-14

dez-13

var %

4ºT 14
4

4ºT 13

var %

237.780.059
2
1
121.844.840
45.125.528
25.698.074
45.111.617

237.176.99
98
116.258.33
30
44.427.380
0
27.322.029
9
49.169.259
9

0,3%
%
4,8%
1,6%
-5,9%
%
-8,3%
%

64.970.37
75
36.711.75
58
11.425.98
82
6.372.06
69
10.460.56
66

68.140.275
35.505.936
11.009.257
6.585.315
5
15.039.767

-4,7%
3,4%
3,8%
-3,2%
-30,4%

Os ccustos ope
eracionais, sem cons iderar amo
ortizações e depreciaações e pe
erdas de
impa
aridades, atingiram 205
5,8 M€, o q
que represe
entou uma descida
d
de 0,5% em relação
r
a
2013
3. Para esta
a descida co
ontribui a re
edução de 0,3%
0
regista
ada nos cusstos fixos e de 0,6%
nos ccustos variá
áveis. De re
eferir que a SIC contin
nua a amorttizar toda a sua ficção nacional
a 100
0%, na 1ª exibição.
e
As b
boas perform
mances, a nível das re
eceitas e dos custos operacionai
o
is, permitira
am que o
EBIT
TDA conso
olidado, no final de 2014, ating
gisse o montante
m
dee 31,9 M€
€, o que
repre
esentou um
m ganho de
e 5,3% em
m relação ao
a valor de
e 30,4 M€ obtido em 2013. A
marg
gem EBITDA foi de 13
3,4%, que ccompara com a margem de 12,8%
% atingida em
e 2013.
No 4
4º trimestre,, o EBITDA
A consolidad
do foi de 12
2,1 M€ (ma
argem de 1 8,7%), um aumento
de 7,,2% face ao
o valor do 4º
4 trimestre de 2013 (m
margem de 16,6%).
1
O vo
olume de am
mortizações
s desceu 27
7,5%, para 3,8 M€, no final de 20 14, pelo qu
ue o EBIT
(resultado opera
acional + pe
erdas de im
mparidade), no montan
nte de 28,,1 M€ regiistou um
cresccimento de 12,1% face
e a 2013.
Em 2
2014, os re
esultados financeiros
f
negativos melhoraram
m 3,9% relaativamente a 2013,
ating
gindo 11,3 M€.
M Esta va
ariação posiitiva resulto
ou, principalmente, da rredução do
o valor do
passsivo remune
erado, que compensou
c
o aumento
o das perdas cambiais..
O re
esultado an
ntes de imp
postos e in
nteresses sem
s
contro
olo, em 20 14, foi pos
sitivo, no
monttante de 16,6 M€, que compara co
om o valor de 13,3 M€
€ atingido em
m 2013, ou seja, um
cresccimento de 24,5%.
A IM
MPRESA atingiu,
a
em
m 2013, re
esultados lííquidos consolidados de 11,0 M€, um
cresccimento de 66,8% face
e ao valor d e 6,6 M€, obtido
o
em 20
013.
4

Tabe
ela 3. Demonstração de
e Resultados
(valores em
m €)

dez-14

dez-13

var %

4ºT 14
4

4ºT 13

var %

Rece itas totais
evisão
Tele
Pub
blishing
Imp
presa Outras

2
237.780.059
177.598.174
1
58.767.367
1.414.518

237.176.99
98
173.535.290
9
63.129.719
511.989

0,3%
%
2,3%
%
-6,9%
%
176,3%
%

64.970.37
74
48.030.68
84
16.676.46
64
263.226
6

68.140.275
50.365.988
17.599.982
174.305

-4,7%
-4,6%
-5,2%
51,0%

Custo
os Operaciona is (1)

2
205.835.951

206.826.427

-0,5%
%

52.845.00
00

56.829.943
3

-7,0%

Total EBITDA
Margem EBIT
TDA
Televisão
Publishing
presa Outras
Imp

31.944.108
13,4%
31.728.888
4.530.299
-4.315.079

30.350.571
1
12,8%
4
29.736.654
4.489.877
7
-3.875.960
0

5,3%
%

11.310.332
16,6%
10.574.736
5
1.673.405
-937.809

7,2%

6,7%
%
0,9%
%
-11,3%
%

12.125.37
74
18,7%
10.926.59
99
2.650.111
-1.451.33
36

3,3%
58,4%
-54,8%

Amorttizações

3.811.373

5.259.100

-27,5%
%

901.903
3

1.176.010
0

-23,3%

EBIT
M
Margem
EBIT

28.132.735
11,8%

25.091.471
1
10,6%

12,1%
%

11.223.47
71
17,3%

10.134.322
14,9%

10,7%

-11.341.458

1
-11.801.951

-3,9%
%

-3.262.33
38

-2.746.397
7

18,8%

239.523

0

-

239.523
3

0

-

Res. antes
a
Imp. e In
nt. s/ contr

16.551.754

13.289.520
0

24,5%
%

7.721.610

7.387.925
5

4,5%

Impos
stos (IRC)(-)
Interes
sses sem Conttrolo

5.545.410
0

6.691.991
0

-17,1%
%
-

2.269.316
0

3.433.562
2
0

-33,9%
-

Resultados Financeiros
Perda
as de Imparidad
de

11.006.344
6.597.529
Resulltados Líquido
os
9
66,8%
%
5.452.29
94
3.954.363
3
37,9%
Nota: EBITDA = Ressultado Operac
cional + Amort izações e Dep
preciações + Perdas de Impaaridade. (1) Nã
ão considera
eciações e Perd
das de Imparida
ade.
Amortiizações e Depre

Em ttermos de balanço,
b
no final de 20 14, a dívida
a bancária líquida cifraava-se em 176,4 M€,
ou se
eja, 11,8 M€
€ inferior ao
o valor regisstado em 20
013 (-6,3%)).
De re
egistar, no último trime
estre de 20 14, a emiss
são de um Empréstimoo Obrigacio
onista, no
monttante de 30
0 M€, pelo prazo de 4 anos, e de
e dois Programas de P
Papel Come
ercial, no
valorr global de 26
2 M€, que tiveram co
omo objetivo
o aumentar a maturidaade e reduzir o custo
da dívida. No final de 2014
4, a dívida de médio e longo praz
zo represenntava cerca
a de 77%
do to
otal da dívid
da bancária líquida.
241
1,1

Evo
olução da Dívida Ba
ancária Líq
quida (M€€)
231,3
213,33

213,0
204,1
188,2
176,4

dez‐‐08

dez‐0
09

dez‐100

dez‐11

5

dez‐12

dez‐13

dez‐14

No q
que respeita
a a locações financeira
as, o valor no
n final de 2014, cifravva-se em 8,2M€,
8
ou
seja uma reduçã
ão de cerca
a de 3M€ fa
ace ao perío
odo homólogo (-25,9% ).

Contratos
C
de Locaçã
ão Financeira
(m€)
19
9.953
16.955

17.4833

18.629
14.695
11.095
1
8. 222

deez‐08

dez‐09

dez‐100

dez‐11

dez‐12

dez‐13
d

de z‐14

De re
egistar, ain
nda, o aume
ento do ráccio de autonomia finan
nceira (capittal próprio/ativo), que
passsou de 30,1%
%, em deze
embro de 20
013, para 33,8%
3
no fin
nal de 2014 .
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Televisã
ão
3. T
Tabe
ela 4. Indica
adores TELE
EVISÃO
dez-14

dez-13

var %

4ºT 14
4

4ºT 13

var %

Total Receitas
Pub
blicidade
Sub
bscrição de Can
nais
Out ras

177.598.174
1
94.639.569
45.125.528
37.833.077

173.535.29
90
88.250.010
0
44.427.380
0
40.857.900
0

2,3%
%
7,2%
%
1,6%
%
-7,4%
%

48.030.68
84
27.892.36
64
11.425.98
82
8.712.33
38

50.365.988
26.653.252
11.009.257
12.703.479

-4,6%
4,6%
3,8%
-31,4%

Custo
os Operaciona is (1)

1
145.869.286

143.798.63
36

1,4%
%

37.104.08
85

39.791.252

-6,8%

31.728.888
17,9%

29.736.654
4
17,1%

6,7%
%

10.926.59
99
22,7%

10.574.736
21,0%

3,3%

(valores em
m €)

EBITD
DA
EBITDA
A (%)

27.623.235
23.517.848
Resulltados antes Im
mpostos
8
17,5%
%
10.536.36
64 9.330.337
7
12,9%
Nota: EBITDA = Ressultado Operac
cional + Amorti zações e Deprreciações + Pe
erdas de Imparridade. (1) Não
o considera
eciações e Perd
das de Imparida
ade.
Amortiizações e Depre

A SIIC terminou
u 2014 com
m um total de receita
as de 177,6 M€, o q ue represe
entou um
aume
ento de 2,3
3% face a 2013, send
do de regis
star o crescimento dee 7,2% das
s receitas
publiicitárias, efe
eito da evolução positiiva das aud
diências no horário nobbre dos dia
as úteis e
nos ttargets com
merciais, qu
ue esteve e
em linha com
m a evolução do merccado public
citário em
televvisão.
No final do ano,, as receitas
s publicitári as represen
ntaram cerc
ca de 53% ddo total das
s receitas
da SIC.
A SIC conseguiu, em 2014, consolid
dar a sua aposta
a
na ficção
f
nacioonal. Há qu
uase três
anoss que a tele
evisão do Grupo IMPR ESA lidera na ficção fe
eita em Porrtugal. A ca
aminhada
de su
ucesso na liderança iniciou-se co m “Dancin’D
Days”, manteve-se com
m “Sol de In
nverno” e
bateu
u todos os recordes
r
co
om “Mar Sa
algado”.
A no
ovela “Mar Salgado”
S
é o programa
a mais visto
o da televisã
ão portugueesa, com perto de 1
milhã
ão e 500 mil
m telespeta
adores fidellizados, o que
q
corresp
ponde a um
ma quota de 30,7%,
send
do líder inco
ontestado e absoluto no
os targets comerciais.
c
Em 2
2014, a SIC
C manteve a liderança destacada
a nos targets comerciaais (A/B C D 15/54 e
A/B C D 25/54
4), no horrário nobre
e dos dias úteis, com
m 26,9% e 27,4% de share,
respe
etivamente.
No cconjunto do dia, a SIC terminou 2 014 com 19
9,1% de sh
hare e mantteve a lidera
ança nos
targe
ets comerciais (A/B C D 15/54 e A
A/B C D 25
5/54) no universo dos canais generalistas,
com 20% e 20,4
4% de share
e, respetiva
amente.
O grrupo de can
nais SIC, generalista e temáticos
s, obteve, em
e 2014, nno seu conjunto, um
share
e de 22,5%
%. Nos targ
gets comercciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) o grupo
g
de
cana
ais SIC term
minou 2014 a liderar, co
om 23,8% e 24,4%, res
spetivamennte.
Para
a além de “Mar
“
Salgado”, a boa performan
nce da SIC no prime time aos dias
d
úteis
deve
eu-se, em grande
g
parte
e, aos extra
aordinários resultados das novelaas “Sol de Inverno”,
“Amo
or à Vida”, “Guerreira”
“
e, mais reccentemente
e, “Império” e “Lado a LLado” (com 24,2% e
23,8%
% de share
e, respetivam
mente).
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Da re
estante programação, de destaca
ar ainda a Gala
G
Globos
s de Ouro, uuma parcerria com a
CAR
RAS, e a Lig
ga Europa de
d Futebol, nomeadam
mente, a fina
al realizadaa entre o Be
enfica e o
Sevillha, que foi o 2º progra
ama mais viisto da telev
visão portug
guesa no 1ºº semestre de 2014.
As re
eceitas de subscrição
s
geradas pe
elos 8 canais da SIC, distribuídos
d
s por cabo e satélite,
em Portugal e no estran
ngeiro, cressceram 1,6
6% em 20
014, atinginndo 45,1 M€.
M Este
cresccimento foi impulsionado pela sub
bida de 17,9
9% das rece
eitas internaacionais.
Em 2
2014, os ca
anais por subscrição
s
d
da SIC, ma
antiveram, no seu connjunto, um share de
3,3%
%, sendo qu
ue a SIC No
otícias se de
estacou, mais uma vez, como o ccanal de infformação
prefe
erido pelos portuguese
es, com um share de 1,7%.
1
De re
eferir, em 20014, a realiz
zação da
de conferên
grand
ncia “Cresc
cer? Sim, c laro. Mas como?”,
c
org
ganizada peela SIC Nottícias em
parce
eria com a CGD.
Quan
nto aos resstantes canais temáticcos, a SIC Mulher obte
eve um shaare de 0,6%
%, a SIC
Radical um sha
are de 0,6%
% e a SIC K, apesar de apenas
s estar pressente na pllataforma
MEO
O, obteve um share de
e 0,3%. O ccanal SIC Caras,
C
lançado em dezzembro de 2013 na
plata
aforma NOS
S, terminou 2014 com u
um share de 0,1%.
Em 2
2014, a disstribuição in
nternaciona
al dos cana
ais SIC foi fundamenttal na estra
atégia de
cresccimento da SIC. A SIC
C Notícias e
expandiu a sua presen
nça em novvos distribuiidores no
Cana
adá e em França,
F
a SIC K entrou
u em Cabo Verde
V
e a SIC
S Caras ppassou, em
m julho de
2014
4, a ser ta
ambém dis
stribuída na
a plataform
ma ZAP pa
ara os merrcados ang
golano e
moça
ambicano. A SIC Interrnacional en
ntrou em novos opera
adores nortee-americanos e, em
deze
embro de 20
014, iniciou as suas tra
ansmissões
s no Reino Unido.
U
Em 2
2014, os canais SIC pa
assaram a e
estar presentes em 14 países e e m 57 opera
adores.
No â
âmbito da exxpansão intternacional a SIC lanço
ou, em nove
embro de 22014, o seu 8º canal,
DSTV
V Kids, o primeiro canal pro
oduzido pe
ela SIC pa
ara a plattaforma Mu
ultichoice
exclu
usivamente para distrib
buição nos mercados de
d Angola e Moçambiqque.
Os ssites do Un
niverso SIC
C tiveram u
uma perform
mance pos
sitiva no anno de 2014
4, com o
tráfeg
go a subir 7,1%, em termos de
e visitantes únicos, co
om uma méédia mensa
al de 3,9
milhõ
ões. Os site
es da SIC e da SIC Nottícias sofreram uma prrofunda rem
modelação durante
d
o
exerccício de 2014,
2
destacando-se o novo site
s
da SIIC Notíciass, que, ap
pós esta
remo
odelação, crresceu 31%
% em visitan
ntes únicos..
Em 2
2014 registo
ou-se uma descida de 7,4% das outras
o
receitas. Apesaar do crescim
mento de
60,3%
% na venda
a de conteú
údos no me
ercado internacional, es
sta descidaa nas outras
s receitas
foi orriginada, prrincipalmente, pela enttrada em vigor, no seg
gundo sem
mestre, do acordo
a
de
autorrregulação de concurs
sos com pa
articipação telefónica celebrado
c
eentre as op
peradoras
de te
elevisão.
As vvendas de conteúdos
c
ultrapassarram, pela primeira
p
vez, a barreirra de 1M€,, com as
vend
das das novvelas da SIC para op
peradores estrangeiros
e
s, nomeadaamente, a venda
v
de
“Laço
os de Sang
gue” para a TV Zimbo ((Angola) e RAI
R (Itália).
Os ccustos operracionais da
a SIC, no m
montante de
d 145,9 M€, cresceraam 1,4%, em
e 2014,
esse
encialmente por efeito do
d aumento
o dos custos
s variáveis associadoss às outras receitas.
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Esta evolução operacional
o
l positiva p ermitiu atin
ngir um EBITDA de 311,7 M€, ou seja, um
cresccimento de 6,7% face ao valor de
e 29,7 M€ obtido
o
em 20
013, e umaa margem de 17,9%,
contrra 17,1% em
m 2013.
Em 2
2104, a SIC
C obteve res
sultados an
ntes de imp
postos de 27
7,6 M€, um
m aumento de
d 17,5%
face ao resultad
do de 23,5 M€
M atingido
o em 2013.
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Publishing
4. P
Tabe
ela 5. Indica
adores PUBL
LISHING
dez-14

dez-13

var %

4ºT 14
4

4ºT 13

var %

Total Receitas
blicidade
Pub
Circculação
Out ras

58.767.367
27.110.453
25.698.074
5.958.840

63.129.719
9
27.951.195
5
27.322.029
9
7.856.495
5

-6,9%
%
-3,0%
%
-5,9%
%
-24,2%
%

16.676.46
64
8.571.45
58
6.372.06
69
1.732.93
37

17.599.982
8.232.663
3
6.585.315
5
2.782.004
4

-5,2%
4,1%
-3,2%
-37,7%

os Operaciona is (1)
Custo

54.237.068

58.639.842
2

-7,5%
%

14.026.35
53

15.926.577

-11,9%

EBITD
DA

4.530.299
7,7%

4.489.877
7
7,1%

0,9%
%

2.650.111
15,9%

5
1.673.405
9,5%

58,4%

(valores em
m €)

EBITDA (%)

1.710.176
147,4%
Resulltados antes Im
mpostos
6
30,9%
%
2.420.26
69
978.453
2.238.225
Nota: EBITDA = Re
esultado Operacional + Amorrtizações e Depreciações + Perdas de Impparidade. (1) Não
N
considera
eciações e Perd
das de Imparida
ade.
Amortiizações e Depre

No ssegmento do Publish
hing, que continua a ser bastante afetaado pelo ambiente
a
econ
nómico porttuguês, as receitas tottais atingira
am, em 2014, o montaante 58,8 M€,
M o que
repre
esentou um
ma descida
a de 6,9% em relaçã
ão a 2013. Esta evollução nega
ativa das
receiitas foi transsversal a to
odas as ativvidades da IMPRESA Publishing.
P
As rreceitas pu
ublicitárias desceram 3% em 2014,
2
tendo apresenntado, contudo, um
cresccimento de 4,1% no 4ºº trimestre.
Em 2
2014, as recceitas de ciirculação attingiram 25,7 M€, o qu
ue represenntou uma de
escida de
5,9%
% face a 201
13 (apenas 3,2% no 4ºº trimestre).
Num
m ano de 20
014 marcado pela que bra generalizada das circulaçõess, as publica
ações do
Publishing manttiveram as suas
s
posiçõ
ões de liderrança nos vários segm
mentos de mercado
m
e
regisstaram subidas em trrês publicaçções, Blitz,, Courrier e Visão Hiistória. O Expresso
E
mantteve-se com
mo o seman
nário mais vvendido, co
om valores de
d circulaçãão paga de cerca de
92.00
00 exempla
ares e a newsmagaz
n
zine Visão atingiu um
ma circulaçãão paga su
uperior a
77.00
00 exempla
ares.
A ap
posta contin
nuada no digital permiitiu registarr uma evolu
ução favoráável nas ve
endas em
forma
ato digital, que continu
uaram a ga
anhar quota
a, com um crescimentoo de 42,8%
% face ao
perío
odo homólo
ogo e representando 3
3,7% do total das rece
eitas de circculação. Do
o total de
cerca
a de 119.00
00 subscrito
ores das pu blicações do
d Grupo, no
o final de 20014, os sub
bscritores
digita
ais represen
ntavam 20,5
5%.
O an
no de 2014
4 foi marca
ado pelo la
ançamento, em maio, do EXPRE
ESSO Diáriio digital,
dispo
onível para assinantes
s e para os compradore
es da ediçã
ão em papeel, o que perrmitiu um
forte crescimentto das vend
das e assin
naturas digittais. O EXP
PRESSO Diiário terminou o ano
o médio de 17.000 com
mpradores.
com um número
O Grupo IMPR
RESA, com uma quota
a de cerca de 50%, foi, em 201 4 (dados APCT),
A
o
maio
or grupo de comunic
cação socia
al no que respeita às vendass e assinaturas de
exem
mplares digiitais das suas publicaçções.
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Ainda
a na área digital,
d
os sites do Pub lishing conttinuaram a registar um
m elevado vo
olume de
tráfeg
go. Em mé
édia, em 20
014, os site s atingiram
m 12,1 milhõ
ões de visittas e 67 milhões de
page
eviews. Aind
da de regis
star, o rápid
do crescime
ento do tráffego móvel que, em média
m
em
2014
4, atingiu 15
5,5% e que,, no final de
e 2014, já re
epresentava
a 25% do trráfego total, ou seja,
cerca
a do dobro relativamen
nte ao final de 2013.
No g
global, em 2014, o to
otal das re
eceitas digitais já representou 66,4% do vo
olume de
negó
ócios da IMP
PRESA Pub
blishing, ten
ndo crescido 50,4% fac
ce a 2013.
Enfre
entando um
ma conjuntura muito diffícil, as outrras receitas, que inclueem, nomead
damente,
as ve
endas de produtos
p
as
ssociados e o custome
er publishin
ng, registaraam uma de
escida de
24,2%
% face a 20
013, atingido 6 M€.
Os ccustos operracionais, no
n montante
e de 54,2 M€,
M aprese
entaram um
ma descida de 7,5%
face ao ano tran
nsato, Para
a esta desciida contribu
uiu a reduçã
ão de 3% re
registada no
os custos
fixos e de 11% nos
n custos variáveis, p
principalmente associa
ados à rubricca de produ
ução.
Esta evolução operaciona
o
l permitiu a
atingir um EBITDA
E
positivo de 4 ,5 M€ em 2014, ou
seja, um crescim
mento de 0,9%
0
face a
ao valor obtido em 2013. A margeem EBITDA
A atingida
foi de
e 7,7% em 2014 (7,1%
% em 2013
3), sendo qu
ue, no 4º trimestre, o E
EBITDA ap
presentou
um ccrescimento
o de 58,4% face ao trim
mestre hom
mólogo, com
m uma marggem de 15,9
9% (9,5%
no 4ºº trimestre de
d 2013).
Em 2
2014, os re
esultados antes de im
mpostos fora
am positivos, no monttante de 2,2
2 M€, ou
seja, um crescim
mento de 30
0,9% face a
ao valor de 1,7 M€ atingido em 20013.
No d
decurso de 2014,
2
são de
d destacarr as seguinte
es realizaçõ
ões:


Entrega do Prémio
o Pessoa 2013 à inv
vestigadora
a Maria Maanuel Mota
a, com a
presença
a do Presid
dente da R
República, e atribuição
o do Prém io Pessoa 2014 ao
físico He
enrique Leitão (cerimón
nia de entre
ega a realizar em 20155).



Iniciativa
a Energia de
e Portugal, em parceria com a ED
DP



Conferên
ncia VISÃO
O Solidária, em parceria
a com o Mo
ontepio.



Gala doss Globos de
e Ouro, parcceria da rev
vista CARAS com a SIC
C.



Popular
Conferên
ncias “Exprresso do Me
eio Dia”, em
m parceria com Banco P



Conferên
ncia “Portug
gal em Exa me”, 25 ano
os, em parc
ceria com o Banco Pop
pular



500 Maio
ores & Melh
hores, em p
parceria com
m a Randsta
ad



1000 Ma
aiores PME, em parcerria com a CGD



Melhoress Empresas
s para Trab
balhar em Portugal, em
m parceria coom a Accen
nture



Global Managemen
M
nt Challenge
e, em parce
eria com a SDG
S



Global In
nvestment Challenge,
C
e
em parceria
a com a SD
DG



Carro do
o Ano / Trofféu Essilor V
Volante de Cristal



Prémio Primus
P
Inter Pares, em
m parceria com
c
o Banco
o Santandeer Totta



Prémio Branquinho
B
da Fonsecca, em parce
eria com a Fundação G
Gulbenkian
11



Conferên
ncia “Olhar o Futuro”, e
em parceria
a com o Deutsche Bannk



Bank
Conferên
ncia ”Portug
gal Prósperro”, em parc
ceria com o Deutsche B



Conferên
ncia “Cidades do Futurro”, em pare
eceria com a IBM

Já no
o início de 2015,
2
de refferir, em rellação ao EX
XPRESSO:


o lançam
mento da “E
E”, a nova re
evista do EX
XPRESSO, um novo pproduto para
a o leitor,
que com
mpleta a leitura do pri meiro cade
erno e do caderno
c
de economia. A “E” é
uma revvista de com
mportamenttos, dos gra
andes form
matos jornal ísticos, da cultura e
das reco
omendações de tempo
os livres.



o lançam
mento da newsletter
n
m
matinal “EX
XPRESSO Curto”,
C
quee pretende ser mais
um passso na transiç
ção digital e na relação
o permanen
nte com os leitores.
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5. IMPRES
SA Outra
as
Tabe
ela 6. Indica
adores IMPR
RESA Outras
s
dez-14

dez-13

var %

4ºT 14
4

4ºT 13

var %

Total Receitas
ares
InfoPortugal + Olha
mentos
Outras & Intersegm

1.414.518
1.809.500
-394.982

511.989
2
1.479.272
-967.283

176,3%
%
22,3%
%
59,2%
%

263.226
6
432.999
9
-169.773
3

174.305
370.016
-195.711

51,0%
17,0%
13,3%

os Operaciona is (1)
Custo

5.729.597

4.387.949
9

30,6%
%

1.714.56
62

1.112.114
4

54,2%

EBITD
DA
InfoPortugal + Olha
ares
mentos
Outras & Intersegm

-4.315.079
-220.219
-4.094.860

-3.875.960
0
55.261
1
-3.931.221

-11,3%
%
n.a.
-4,2%
%

-1.451.33
36
-337.129
9
-1.114.20
07

-937.809
47.489
-985.298

-54,8%
n.a.
-13,1%

(valores em
m €)

Resulltados antes Im
mpostos
-11.938.502
-11,5%
%
-5.235.0
023 -2.923.40
02 -79,1%
-13.309.706
Nota: E
EBITDA = Resu
ultado Operacional + Amortizaçções e Deprecia
ações + Perdas de Imparidade.. (1) Não consid
dera
Amortiizações e Depre
eciações e Perd
das de Imparida
ade.

Este segmento inclui os cu
ustos de ge
estão e finan
nceiros da holding e eengloba, tam
mbém, as
ativid
dades opera
acionais da
a Infoportug
gal, empres
sa dedicada
a às tecnoloogias de infformação
e prrodução de
e conteúdos
s, designad
damente fo
otografia aé
érea, cartoografia e co
onteúdos
georreferenciad
dos, e à exp
ploração do
o site de fottografia e da Academiaa Olhares, e, ainda,
ajusttamento de movimento
os intersegm
mentos.
De referir que, no decurso
o de 2014, se procede
eu à fusão por incorpporação da empresa
Olha
ares na Infop
portugal.
A Inffoportugal atingiu,
a
em 2014, rece
eitas de 1,8
8 M€, um crescimento
c
o de 22,3%
% face ao
perío
odo homólo
ogo de 2013. Em term
mos de EBITDA, a em
mpresa apreesentou, no
o final de
2014
4, o valor ne
egativo de 220,2 mil e
euros, que compara
c
co
om o resultaado positivo
o de 55,3
mil e
euros obtido
o em 2013. Para o resu
ultado nega
ativo de 201
14 contribuiiu, principallmente, a
nece
essidade de
e reconhece
er provisõess para clienttes no monttante de 3229 mil euros
s.
Na a
atividade da
a Infoportug
gal, resulta nte da esp
pecialização
o na produçção de conteúdos e
soluçções integra
adas georre
eferenciada
as para o se
etor do turismo, é de reeferir que a empresa
foi se
elecionada para o des
senvolvime
ento de 11 plataformas
s digitais, pportais e ap
plicações
para smartphon
nes e tablets
s.
Ao n
nível da foto
ogrametria digital, o a
ano de 2014 foi partic
cularmente produtivo, tendo-se
acum
mulado um total
t
de 250
0 horas de vvoo e cerca
a de 25.000 km2 de áreea coberta.
Dura
ante 2014 manteve-s
se a apossta no des
senvolvimento de prrodutos e serviços
inova
adores, atra
avés de pro
ojetos de In
nvestigação e Desenvo
olvimento, eem coopera
ação com
difere
entes Unive
ersidades, nas
n áreas a
associadas aos sistem
mas de inforrmação geo
ográficos,
send
do de realça
ar os seguin
ntes projeto
os entregue
es em 2014
4: Rede de informação
o turística
do R
Ribatejo; Fo
otografia Aé
érea Digita l para a Direção
D
Gerral do Terriitório; Cada
astro das
conccessões do Douro Inte
erior da AS
SCENDI e Produção
P
do serviço dde EPG - Electronic
E
Prog
gramme Guiide para a NOS.
N
De d
destacar ain
nda que em
m 2014 foi lançada um
ma nova plataforma d o site Olha
ares.com,
cuja reformulação posicion
nou o portall ao nível das mais rec
centes tenddências tecn
nológicas
e de usabilidade
e, a par da disponibilizzação de no
ovas funcion
nalidades e serviços. Este
E
novo
porta
al permitiu aumentar
a
as
s receitas d
de publicidade durante 2014.
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Perspettivas pa
ara 2015
5
6. P
O am
mbiente ma
acroeconóm
mico em 20
014 foi mais
s positivo que
q
em 20113 e as es
stimativas
para 2015 persspetivam uma ligeira melhoria. No entanto
o, é de reeferir a previsão da
contiinuação do impacto de
esfavorávell na rubrica
a das outras
s receitas, nomeadam
mente nas
relaccionadas co
om concurs
sos com pa
articipação telefónica, que se seentirá com particular
acuid
dade nos do
ois primeiro
os trimestress de 2015.
Conssiderando o atrás refe
erido e os rresultados atingidos em
e 2014, a IMPRESA, que vai
contiinuar a man
nter um ape
ertado conttrolo dos cu
ustos opera
acionais, tem
m como ex
xpectativa
ating
gir os seguintes objetiv
vos em 201
15: consolid
dação dos indicadores operaciona
ais e dos
resulltados líquid
dos, bem co
omo a contiinuação da redução do
o passivo reemunerado..

Lisbo
oa, 16 de março
m
de 2015

Pela Administra
ação
José
é Freire
Direttor Relações com Inves
stidores
www
w.impresa.ptt
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IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)
ACTIVO
ACTIVOS NÃO CORRENTES:
Goodwill
Activos intangíveis
Activos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Propriedades de investimento
Direitos de transmissão de programas
Outros activos não correntes
Activos por impostos diferidos
Total de activos não correntes
ACTIVOS CORRENTES:
Direitos de transmissão de programas
Existências
Clientes e contas a receber
Estado e outros entes públicos
Outros activos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
Total de activos correntes
TOTAL DO ACTIVO

Notas

31 de Dezembro
de 2014

31 de Dezembro
de 2013

17
18
19
20
22
23
26
15

300.892.821
473.910
28.177.221
6.592.199
5.912.440
9.280.535
5.647.935
983.814
357.960.875

300.892.821
329.667
29.291.053
6.736.787
6.151.963
8.591.730
6.298.622
1.269.646
359.562.289

23
23
24
25
26
27

13.410.778
1.850.673
24.710.229
74.589
4.252.806
4.820.134
49.119.209
407.080.084

17.106.269
2.197.058
37.456.394
50.883
4.070.411
1.434.564
62.315.579
421.877.868

28
28
28

84.000.000
36.179.272
1.108.090
5.302.172
11.006.344
137.595.878
137.595.878

84.000.000
36.179.272
1.050.761
(962.340)
6.597.529
126.865.222
126.865.222

30
31
32.2
15

135.494.549
5.840.452
5.314.234
353.515
147.002.750

126.592.167
8.066.251
5.894.373
472.581
141.025.372

30
33
31
34
35

45.724.918
36.367.265
2.381.515
8.403.072
29.604.686
122.481.456
269.484.206
407.080.084

63.063.025
40.964.269
3.028.626
14.380.353
32.551.001
153.987.274
295.012.646
421.877.868

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital
Prémio de emissão de acções
Reserva legal
Resultados transitados e outras reservas
Resultado consolidado líquido do exercício
Capital próprio atribuível aos accionistas da Empresa-mãe
Capital próprio atribuível aos interesses sem controlo
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO:
PASSIVOS NÃO CORRENTES:
Empréstimos obtidos
Locações financeiras
Provisões
Passivos por impostos diferidos
Total de passivos não correntes
PASSIVOS CORRENTES:
Empréstimos obtidos
Fornecedores e contas a pagar
Locações financeiras
Estado e outros entes públicos
Outros passivos correntes
Total de passivos correntes
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
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O anexo faz parte integrante das demonstrações consolidadas da posição financeira em 31 de Dezembro de 2014 e 2013.
O TÉCNICO OFICIAL DE CONTAS

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUBSIDIÁRIAS
DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Montantes expressos em Euros)
Notas
PROVEITOS OPERACIONAIS:
Prestações de serviços
Vendas
Outros proveitos operacionais
Total de proveitos operacionais
CUSTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões e perdas de imparidade
Outros custos operacionais
Total de custos operacionais
Resultados operacionais
RESULTADOS FINANCEIROS:
Ganhos / (perdas) em empresas associadas
Juros e outros custos financeiros
Outros proveitos financeiros
Resultados antes de impostos
Impostos sobre o rendimento do exercício
Resultado consolidado líquido do exercício

9
9
10

Rendimento integral do exercício atribuível a:
Accionistas da empresa-mãe
Interesses sem controlo

31 de Dezembro
de 2013

206.650.888
28.820.112
2.309.059
237.780.059

204.016.280
31.454.365
1.706.353
237.176.998

11
12
13
18 e 19
32
10

(81.398.581)
(67.807.684)
(53.689.819)
(3.811.373)
(603.993)
(2.575.397)
(209.886.847)
27.893.212

(79.157.048)
(71.657.035)
(52.385.372)
(5.259.100)
(1.280.052)
(2.346.920)
(212.085.527)
25.091.471

14
14
14

329.590
(11.685.089)
14.041
(11.341.458)
16.551.754
(5.545.410)
11.006.344

260.059
(12.120.760)
58.750
(11.801.951)
13.289.520
(6.691.991)
6.597.529

(275.688)
10.730.656

354.618
6.952.147

11.006.344
11.006.344

6.597.529
6.597.529

10.730.656
10.730.656

6.952.147
6.952.147

15

Outro rendimento integral
Itens que não irão ser reclassificados para a demonstração dos resultados:
Ganhos / (perdas) actuariais
Rendimento integral do exercício

Resultado consolidado líquido do exercício atribuível a:
Accionistas da empresa-mãe
Interesses sem controlo

31 de Dezembro
de 2014
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