
 
 

  

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 67 000 000 euros 
Capital Próprio aprovado em Assembleia Geral de 1 de Outubro de 2014: €-118.030.000 

Capital Próprio indicado nas contas objecto de revisão limitada (não auditadas)  
por referência a 31 de Dezembro de 2014: €11.616.387,59  

Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca, Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e  

Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99 

 
 

 

 

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NO 3º TRIMESTRE DE 2014/15 

 

 

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, vem cumprir os seus deveres de prestação de informação 

económica e financeira referente aos primeiros nove meses do Exercício em curso, período 

compreendido entre 1 de Julho de 2014 e 31 de Março de 2015, destacando os seguintes factos: 

 

 Os resultados dos primeiros nove meses são positivos em 22.125 milhares de Euros que comparam 

com 720 milhares de Euros no mesmo período do exercício anterior, ou seja, apresenta-se uma 

melhoria de 21.405 milhares de euros. 

 A partir do corrente exercício as contas da Sporting SAD estão afectadas pelo efeito da fusão 

ocorrida no 2º trimestre de 2014 com a Sporting Património e marketing (“SPM”). Da variação 

absoluta, observa-se uma melhoria dos rendimentos e ganhos operacionais (sem transacções com 

jogadores) de 19.094 milhares de euros, resultante principalmente da participação nas competições 

europeias, acompanhada de um aumento dos gastos e perdas operacionais (também sem 

transacções com jogadores) de 2.791 milhares de euros.  

 Os resultados com a alienação de direitos desportivos e económicos de jogadores apresentaram 

uma melhoria de 3.452 milhares de euros e os gastos financeiros líquidos uma melhoria de 1.410 

milhares de euros (associada reestruturação financeira que tem vindo a ser executada). 

 Os Rendimentos Operacionais (excluindo Rendimentos e Gastos com Transacção de Passes de 

Jogadores) situaram-se em 44.008 milhares Euros, o que implica uma melhoria de 19.094 milhares 

Euros em relação ao período homólogo de 2013/14. Esta melhoria explica-se principalmente pela 

não participação nas competições europeias no exercício anterior (+10.700 milhares de Euros de 

receitas de participação), pela aumento das receitas de bilhética (+3.367 milhares de euros), pelo 



 
 

  

aumento dos patrocínios e publicidade (+2.547 milhares de euros), pela incorporação das receitas 

relacionadas com a venda de merchandising (+1.049 milhares de euros) e pelo aumento dos direitos 

televisivos (+1.055 milhares de euros). 

 Os Gastos operacionais sofreram um aumento por via da ida às competições europeias no presente 

exercício conduzindo a um aumento dos fornecimentos e serviços externos de 1.252 milhares de 

euros. Adicionalmente, a integração da SPM provocou um aumento do custo das mercadorias 

vendidas de 720 milhares de euros, um aumento das depreciações e amortizações (excluindo 

plantel) de 1.679 milhares de euros e um aumento das provisões e perdas por imparidade 

(excluindo plantel) de 999 milhares de euros. No sentido contrário, verifica-se uma melhoria dos 

gastos com o pessoal de 2.375 milhares de euros. 

 As amortizações e perdas de imparidade do plantel tiveram uma variação favorável (-542 milhares 

de Euros) e os rendimentos com transacções de passes de jogadores apresentaram uma variação 

positiva de 3.452 milhares de Euros, principalmente fruto da alienação dos direitos desportivos dos 

jogadores Rojo, Eric Dier e Maurício Nascimento. 

 Os Gastos Financeiros apresentam uma diminuição de 1.410 milhares de Euros. Esta redução deve-

se na sua maioria ao plano de reestruturação implementado. 

 Relativamente à situação patrimonial a 30 de Junho de 2014, o valor do Activo aumentou cerca de 

81.105 milhares de euros, fruto fundamentalmente da fusão por integração da SPM na Sporting SAD 

que ocorreu no corrente exercício e que conduziu principalmente a um aumento dos Outros activos 

intangíveis (+146.914 milhares de euros), relacionado com o direito de superfície do Estádio José 

Alvalade, compensado com uma redução dos Outros activos não correntes - Entidades relacionadas 

(-72.589 milhares de euros), relacionada com a eliminação, via fusão, dos saldos entre a Sporting 

SAD e a SPM. 

 O Passivo sofreu um decréscimo de 46.940 milhares de Euros relacionados fundamentalmente com 

o plano de reestruturação financeira, que permitiu a redução dos empréstimos obtidos (-52.240 

milhares de euros). A concretização do processo de emissão do empréstimo obrigacionista em Maio 

de 2015 irá produzir nas contas de final de exercício uma transferência de passivo de curto prazo 

para passivo não corrente. 

 Os capitais próprios apresentam uma melhoria significativa (+128.045 milhares de euros), fruto do 

processo de reestruturação financeira que conduziu à emissão de 80 milhões de euros de VMOC’s 

(que conduziu à redução no mesmo montante de passivo bancário) e aos aumentos de capital da 



 
 

  

Holdimo (+20 milhões de euros que conduziram a uma redução do passivo de curto prazo) e do 

Sporting Clube de Portugal (+8 milhões de euros, por via da fusão por integração da SPM). A 

restante variação resulta do resultado positivo do exercício, atrás mencionado. 

 

Lisboa, 29 de Maio de 2015 

 

O Conselho de Administração 

  



 
 

  

 

EUR'000 EUR'000

31.Mar.15 31.Mar.14

Vendas e prestações de serviços 2 31.983 22.954

Outros rendimentos e ganhos 3 12.025 1.960

Rendimentos e ganhos operacionais sem transações com jogadores 44.008 24.914

Custo das mercadorias vendidas (720) -

Fornecimentos e serviços externos 4 (10.376) (9.124)

Gastos com o pessoal 5 (18.153) (20.528)

Depreciações e amortizações excluindo plantel (2.476) (797)

Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 6 (1.904) (905)

Outros gastos e perdas 7 (2.699) (2.183)

Gastos e perdas operacionais sem transações com jogadores (36.328) (33.537)

Resultados operacionais sem transações com jogadores 7.680 (8.623)

Amortizações e perdas de imparidade do plantel 8 (5.606) (6.148)

Rendimentos/(gastos) com transações com jogadores 9 21.753 18.301

Resultados operacionais das transações com jogadores 16.147 12.153

Resultados operacionais 23.827 3.530

Resultados financeiros 10 (1.400) (2.810)

Resultados antes de impostos 22.427 720

Imposto sobre o rendimento (302) -

Resultado líquido do período 22.125 720

Resultado básico por ação (Euros) 18 0,458 0,018

Resultado diluído por ação (Euros) 18 0,121 0,008

Demonstração dos Resultados para os períodos 

findos em 31 de Março de 2015 e 2014

RENDIMENTOS E GASTOS Notas

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras



 
 

  

 
 

 

EUR'000 EUR'000

31.Mar.15 30.Jun.14

Ativo Não Corrente

Ativos fixos tangíveis 11 20.748 20.607

Ativos intangíveis - Valor do plantel 12.1 23.016 24.726

Outros ativos intangíveis 12.2 147.006 92

Ativos financeiros 772 -

Outros ativos não correntes - Clientes 13 1.853 3.661

Outros ativos não correntes - Entidades relacionadas 13 - 72.589

Total do Activo não corrente 193.395 121.675

Ativo Corrente

Inventários 470 -

Clientes 14 21.458 19.283

Caixa e equivalentes de caixa 15 4.712 1.942

Estado e outros entes públicos 23 1.293 319

Outros devedores 16 272 172

Outros ativos correntes 17 6.257 3.361

Total do Activo corrente 34.462 25.077

Total do Activo 227.857 146.752

Capital Próprio

Capital social 18 67.000 39.000

Prémios de emissão de acções 18 6.500 6.500

Valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis 18 127.925 47.925

Reservas e resultados acumulados 18 (213.535) (211.823)

Resultado líquido do exercício 18 22.125 368

Total do Capital Próprio 10.015 (118.030)

Passivo Não corrente

Provisões 19 8.237 4.934

Responsabilidades com benefícios pós-emprego 27 2.901 1.502

Financiamentos obtidos 20 58.797 31.680

Outros passivos não correntes 21 37.463 44.789

Outros credores não correntes - Entidades relacionadas 21 - -

Total do Passivo não corrente 107.398 82.905

Passivo Corrente

Financiamentos obtidos 20 69.700 149.057

Fornecedores 22 10.924 16.195

Estado e outros entes públicos 23 2.092 1.218

Outros credores 24 10.999 1.160

Outros passivos correntes 25 16.729 14.247

Total Passivo corrente 110.444 181.877

Total do Passivo 217.842 264.782

Total do capital próprio e passivo 227.857 146.752

Demonstração da Posição Financeira em 

31 de Março de 2015 e 30 de Junho de 2014

Notas


