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COMUNICADO 

Resultados do primeiro trimestre 2018/19 

 
1. Destaques 2018/19 

 
 

 Volume de negócios trimestral de 50,2 milhões de euros 

 Resultado líquido positivo de 16,1 milhões de euros 

 Capital próprio positivo de 549 milhares de euros 

 Acordo com o William Carvalho/Real Bétis por 16 milhões de euros mais objectivos 

 Venda do Cristiano Piccini por 8 milhões de euros 

 Regresso ao plantel principal de três jogadores que rescindiram sem justa causa  

 

A Sporting SAD fechou o primeiro trimestre da época desportiva de 2018/19 com um volume de negócios 

de 50.193 milhares de euros, situação esta suportada pela participação na fase de grupos da UEFA Europa 

League e pela venda de direitos desportivos, nomeadamente do William Carvalho e Cristiano Piccini, tal 

como referido anteriormente, gerando um resultado no período de 16.078 milhares de euros. 

  
Em termos de receitas operacionais sem venda de jogadores, verifica-se um decréscimo de cerca de 1,6 
milhões de euros nas receitas essencialmente explicado pelo facto de o primeiro trimestre da corrente 
época comparar com um trimestre homólogo que contou com jogos da UEFA Champions League, quer seja 
Play-off, quer seja fase de grupos.  
 
Relativamente aos Gastos Operacionais, estes decrescem 2,9 milhões de euros suportados pelo decréscimo 
dos Gastos com pessoal decorrentes da alteração de equipa técnica e do mercado de transferências. 
 

Em termos de Posição Financeira, destacamos a aumento do activo total em 12.571 milhares de euros e 

a redução do passivo global em 1.302 milhares de euros, o que permitiu o regresso aos Capitais Próprios 

Positivos, ascendendo a 549 milhares de euros. 
 



No investimento com o plantel, a Sporting SAD apostou no regresso do Nani a custo zero, na aquisição do 
Abdoulay Diaby pelo valor total de 5,5 milhões de euros e dos empréstimos de Gudelj e Sturaro (após 
recuperação de lesão) 
 

No primeiro trimestre, a Sporting SAD celebrou acordo com o William Carvalho e com o Real Bétis 

Balompié SAD nos termos do qual o jogador e a Sporting SAD renunciaram a quaisquer direitos de que 
pudessem ser titulares em virtude da resolução unilateral promovida pelo jogador, e a Sporting SAD aceitou 

a inscrição do jogador pelo Real Bétis mediante o pagamento de até €20.000.000 e mantendo o direito a 

receber 25% dos montantes que o referido clube venha a receber em caso de transferência futura do 
jogador. 
 
Também no primeiro trimestre, a Sporting SAD chegou a acordo com o Valência CF para a venda dos 

direitos económicos e desportivos do Cristiano Piccini pelo montante de 8 milhões de euros, aos quais 

foram deduzidos o valor do mecanismo de solidariedade e de gastos associados à venda, nomeadamente 
as comissões de intermediação e a % da mais valia detida pelo Real Bétis. 

 

Relativamente às rescisões e tal como foi tornado público, e comunicado pela Sporting SAD ao mercado, 
entre os dias 31 de Maio e 14 de Junho de 2018, nove jogadores do plantel principal comunicaram a 
resolução do seu contrato de trabalho desportivo invocando justa causa.  
 
Os jogadores que apresentaram a rescisão foram: Rui Patrício, Daniel Podence, Gelson Martins, Bruno 
Fernandes, William Carvalho, Bas Dost, Rodrigo Battaglia, Ruben Ribeiro e Rafael Leão. Destes, três 
jogadores reconhecendo os argumentos da Sporting SAD reverteram a sua posição tendo sido reintegrados 

no plantel da Sporting SAD, nomeadamente Bruno Fernandes, Bas Dost e Rodrigo Battaglia. De referir 

também, que eventuais acordos com Clubes e/ou Jogadores que não foram reintegrados no plantel, 
excepto o William Carvalho, não estão refletidos nestes resultados trimestrais, podendo assim gerar mais 
valias futuras. 
 
 
 

 
  



2. Demonstração dos Resultados 
 
 

 
 
  

EUR'000 EUR'000

30.Set.18 30.Set.17

Vendas e prestações de serviços 2 15.836 17.451

Outros rendimentos e ganhos 3 8.400 17.343

Rendimentos e ganhos operacionais sem transações com jogadores 24.236 34.794

Custo das mercadorias vendidas (1.200) (1.335)

Fornecimentos e serviços externos 4 (5.774) (4.949)

Gastos com o pessoal 5 (16.711) (19.130)

Depreciações e amortizações excluindo plantel 11/12 (1.266) (1.222)

Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel 6 2.186 377

Outros gastos e perdas 7 (1.247) (619)

Gastos e perdas operacionais sem transações com jogadores (24.012) (26.878)

Resultados operacionais sem transações com jogadores 224 7.916

Amortizações e perdas de imparidade do plantel 8 (5.351) (5.359)

Rendimentos com transações com jogadores 9 25.957 27.027

Gastos com transações com jogadores 9 (3.234) (2.525)

Resultados operacionais das transações com jogadores 17.372 19.143

Resultados operacionais 17.596 27.059

Resultados financeiros 10 (1.517) (2.311)

Resultados antes de impostos 16.078 24.748

Imposto sobre o rendimento - -

Resultado líquido do exercício 16.078 24.748

Resultado básico por acção (Euros) 18 0,240 0,369

Resultado diluído por acção (Euros) 18 0,080 0,123

Demonstração dos Resultados para os trimestres

findos em 30 de Setembro de 2018 e 2017

RENDIMENTOS E GASTOS Notas

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras



3. Demonstração da Posição Financeira 
 

 
 
 
Lisboa, 26 de Outubro de 2018 
 
O Representante das Relações com o Mercado  
 

EUR'000 EUR'000

30.Set.18 30.Jun.18

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 11 20.365 20.498

Activos intangíveis - Valor do plantel 12.1 79.109 81.193

Outros Activos intangíveis 12.2 136.783 137.597

Outros Activos não correntes 13 472 895

Total do Activo não corrente 236.729 240.183

Activo Corrente

Clientes 14 17.615 13.155

Inventários 1.014 1.446

Estado e outros entes públicos 23 186 134

Outros devedores 16 6.502 6.143

Outros Activos correntes 17 13.223 6.382

Caixa e equivalentes de caixa 15 6.528 1.783

Total do Activo corrente 45.068 29.043

Total do Activo 281.797 269.226

Capital Próprio

Capital social 18 67.000 67.000

Prémios de emissão de acções 18 6.500 6.500

Valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis 18 127.925 127.925

Prestações acessórias 18 750 750

Reservas e resultados acumulados 18 (217.704) (195.597)

Resultado líquido do exercício 18 16.078 (19.902)

Total do Capital Próprio 549 (13.324)

Passivo Não corrente

Provisões 19 14.130 16.146

Responsabilidades com benefícios pós-emprego 3.804 3.821

Financiamentos obtidos 20 34.214 36.488

Outros passivos não correntes 21 46.690 52.755

Total do Passivo não corrente 98.838 109.210

Passivo Corrente

Financiamentos obtidos 20 77.988 74.755

Fornecedores 22 51.129 44.029

Estado e outros entes públicos 23 5.571 7.761

Outros credores 24 15.440 17.982

Outros passivos correntes 25 32.282 28.812

Total Passivo corrente 182.410 173.340

Total do Passivo 281.248 282.550

Total do capital próprio e passivo 281.797 269.226

Notas

Demonstração da Posição Financeira em 

30 de Setembro de 2018 e 30 de Junho 2018

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras


