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Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 75.000.000 euros 
Capital Próprio: 7.345.528 euros (aprovado em Assembleia Geral de 24 de Outubro de 2006) 

Sede Social - Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente Piso 3 
Matricula na 1ª Conservatória do Registo 

Comercial do Porto, n.º 5745 
Pessoa Colectiva n.º 504 076 574 

 
Comunicado 

 
1. Informação Trimestral Individual/Consolidada (1T06) 
 

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL INDIVIDUAL/CONSOLIDADA (NÃO AUDITADA)

Empresa: Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD
Sede: Estádio do Dragão - Via F.C.Porto, entrada poente, piso 3, 4350-451 Porto NIPC: 504076504
Período de Referência: Início: 01-07-2006

1º Trimestre 3º Trimestre 5º Trimestre(1) Fim: 30-09-2006

Rúbricas do Balanço Individual Consolidada
(valores em Euros) 30-Set-06 30-Jun-06 Var.(%) 30-Set-06 30-Jun-06 Var.(%)

IFRS IFRS IFRS IFRS
ACTIVO
Não Corrente 70.612.376 70.035.271 0,82% 71.610.443 71.085.862 0,74%

Activos intangíveis 1.815.263 1.819.338 (0,22%) 1.819.438 1.869.083 (2,66%)
Valor do plantel 51.285.688 51.036.500 0,49% 51.285.687 51.036.500 0,49%
Activos fixos tangíveis 1.396.643 1.064.651 31,18% 3.528.710 3.203.671 10,15%
Investimentos financeiros 1.150.845 1.150.845 0,00% 12.671 12.671 0,00%
Clientes - - - - - -
Outros activos não correntes 14.963.937 14.963.937 0,00% 14.963.937 14.963.937 0,00%

Corrente 52.043.417 57.604.950 (9,65%) 56.682.021 61.462.875 (7,78%)
Existências - - - 45.003 46.797 (3,83%)
Clientes 38.511.667 44.866.374 (14,16%) 41.612.919 47.183.366 (11,81%)
Outros activos correntes 11.705.840 10.143.187 15,41% 12.917.267 11.190.858 15,43%
Caixa e equivalentes 1.825.910 2.595.389 (29,65%) 2.106.832 3.041.854 (30,74%)

CAPITAL PRÓPRIO
Capital social 75.000.000 75.000.000 0,00% 75.000.000 75.000.000 0,00%

Nº de acções ordinárias 15.000.000 15.000.000 0,00% 15.000.000 15.000.000 0,00%
Nº de acções de outras naturezas - - - - - -

Acções próprias - - - - - -
Nº  de acções com voto - - - - - -
Nº  de acções sem voto - - - - - -

Capital próprio atribuível aos accionistas da sociedade 1.398.066 7.461.606 (81,26%) 1.132.447 7.279.102 (84,44%)
Capital próprio atribuível a minoritários - - - 41.272 66.426 (37,87%)
PASSIVO
Não Corrente 19.771.770 22.515.358 (12,19%) 20.137.337 22.869.224 (11,95%)

Empréstimos 15.864.234 16.846.351 (5,83%) 15.864.234 16.846.351 (5,83%)
Fornecedores 1.393.896 1.288.347 8,19% 1.593.535 1.466.329 8,68%
Outros passivos não correntes 2.513.640 4.380.660 (42,62%) 2.679.568 4.556.544 (41,19%)

Corrente 101.485.957 97.663.257 3,91% 106.981.408 102.333.985 4,54%
Empréstimos 46.278.867 50.143.846 (7,71%) 46.976.206 50.873.632 (7,66%)
Fornecedores 20.709.855 18.557.265 11,60% 24.237.198 20.994.747 15,44%
Outros passivos correntes 34.497.235 28.962.146 19,11% 35.768.004 30.465.606 17,40%

TOTAL DO ACTIVO 122.655.793 127.640.221 (3,91%) 128.292.464 132.548.737 (3,21%)
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO* 1.398.066 7.461.606 (81,26%) 1.173.719 7.345.528 (84,02%)
TOTAL DO PASSIVO 121.257.727 120.178.615 0,90% 127.118.745 125.203.209 1,53%
* Inclui interesses minoritários

Rúbricas da Demonstração de Resultados Individual Consolidada
(valores em Euros) 30-Set-06 30-Set-05 Var.(%) 30-Set-06 30-Set-05 Var.(%)

IFRS IFRS IFRS IFRS
Vendas e prestações de serviços 8.200.556 7.433.321 10,32% 10.401.731 8.488.997 22,53%
Custo das vendas e fornecimentos e serviços externos 2.627.811 2.722.570 (3,48%) 4.115.100 3.057.981 34,57%
Custos com pessoal 7.313.811 6.924.952 5,62% 7.750.130 7.402.751 4,69%
Resultados relativos a passes de jogadores (líquidos) (3.402.402) (3.245.398) 4,84% (3.402.402) (3.245.398) 4,84%
Outros resultados operacionais (líquidos) 152.413 429.111 (64,48%) (190.942) 465.304 (141,04%)
Resultados Operacionais (4.991.055) (5.030.488) (0,78%) (5.056.843) (4.751.829) 6,42%
Resultados Financeiros (líquidos) (1.072.484) (914.629) 17,26% (1.112.338) (935.506) 18,90%
Resultados Relativos a Empresas Associadas - - - - - -
Resultados de Operações em Descontinuação - - - - - -
Resultados Correntes (6.063.539) (5.945.117) 1,99% (6.169.181) (5.687.335) 8,47%
Resultados Extraordinários - - - - - -
Imposto sobre o Rendimento (2) - - - - - -
Interesses Minoritários - - - (24.365) (93) 26098,92%
Resultado Líquido do Trimestre (6.063.539) (5.945.117) 1,99% (6.144.816) (5.687.242) 8,05%
Resultado Líquido do Trimestre por acção (0,40) (0,40) 1,99% (0,41) (0,38) 8,05%
Autofinanciamento (3) (1.445.512) (1.300.663) 11,14% (1.352.132) (935.366) 44,56%

ss - sem significado

(2) Estimativa de imposto sobre o rendimento
(3) Autofinanciamento = Resultado Líquido + Amortizações + Provisões+Perdas de imparidade

(1) Aplicável no primeiro exercício económico das sociedades que adoptem um exercício anual diferente do correspondente ao ano civil (Art. 65º - A do Código das 
Sociedades Comerciais);
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2. Destaques 

(Análise sobre as contas consolidadas em IFRS) 

 

• Resultados em linha com as expectativas orçamentais aprovadas pelos accionistas em 

Assembleia Geral; 

• Resultado Líquido do Trimestre de -6,1 milhões de euros; 

• Crescimento de 22% dos proveitos na rubrica “Vendas e Prestações de Serviços” face 

ao 1º trimestre 2005/06; 

• O crescimento na Estrutura de Proveitos decorre, em parte, do aumento de 47% das 

receitas decorrentes da cobrança de quotas aos associados do F.C. Porto; 

• Decisão do lançamento de uma Oferta Pública de Subscrição de um máximo de 

3.000.000 Obrigações com o valor nominal de 5 euros, representando um montante 

global máximo de 15.000.000 euros. O período de subscrição decorre entre 16 de 

Novembro e 7 de Dezembro de 2006. 

 

3. Evolução da Actividade no Trimestre 

 

A F.C. Porto – Futebol, SAD vem cumprir os seus deveres de prestação de informação de natureza 

económica e financeira, relativa ao primeiro trimestre do exercício 2006/07, período compreendido entre 

1 de Julho e 30 de Setembro de 2006. Este documento foi elaborado de acordo com o quadro normativo 

vigente, nomeadamente o disposto no Código das Sociedades Comerciais, Código dos Valores 

Mobiliários e nos Regulamentos da CMVM. 

 

No exercício económico 2006/07, compreendido entre 1 de Julho de 2006 e 30 de Junho de 2007, a 

sociedade tem como linha de orientação a manutenção da liderança do sector em Portugal e um 

aumento da sua competitividade externa, através duma presença marcante nas competições europeias, 

num quadro de equilíbrio financeiro e orçamental. A informação divulgada neste primeiro trimestre está 

em perfeita sintonia com a estratégia definida e com o orçamento aprovado. 

 

O plantel 2006/07 foi construído de forma a dar resposta às determinações estratégicas, procurando-se 

o equilíbrio entre a experiência e a juventude. Apesar de cerca de metade do plantel ter idade inferior a 

24 anos, a performance evidencia que a equipa está a crescer de forma evolutiva. A nova equipa técnica 
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liderada pelo Professor Jesualdo Ferreira assumiu a filosofia do F.C. Porto e está a dar seguimento ao 

caminho traçado.  

 

A sociedade tem em fase de implementação um projecto sólido de aposta na formação. Este passo 

simboliza um ponto de viragem e uma aposta determinada nos jovens valores da nossa escola de futebol. 

 

A análise dos resultados intermédios deve ter sempre em consideração que as mais valias com 

transferências ocorrem nas janelas de transferências, permitindo dessa forma corrigir os deficits de 

exploração apresentados em períodos de prestação de contas intermédios. Neste período está registada 

a mais valia líquida decorrente da transferência de Benni McCarthy para o Blackburn Rovers. 

 

Se compararmos o 1º trimestre 2006/07 com o período homólogo anterior, verificamos que as 

diferenças não são muito significativas. No entanto, devemos destacar, no lado dos proveitos, o 

aumento das receitas decorrentes das cobranças de quotas aos associados do F.C. Porto que passaram 

de cerca de 1,1 milhões de euros no 1T05 para 1,6 milhões de euros nos primeiros 3 meses deste 

exercício. 

 

Este facto justifica parte do crescimento de 22% da rubrica “Vendas e Prestações de Serviços”, ou seja 

cerca de 1,9 milhões de euros em apenas 3 meses, isto em comparação com o período homólogo 

anterior. Para esta subida também contribui uma crescente dinâmica comercial, ao nível de patrocínios, 

de conceitos corporate, etc.  

 

Este período fica também marcado pela decisão do lançamento de uma Oferta Pública de Subscrição de 

um máximo de 3.000.000 Obrigações com o valor nominal de 5 euros, representando um montante 

global máximo de 15.000.000 euros, cujo período de subscrição decorre entre 16 de Novembro e 7 de 

Dezembro de 2006. A taxa de juro das obrigações é fixa e igual a 6% ao ano. Os juros das obrigações 

serão pagos semestral e postecipadamente, com pagamento a 15 de Junho e 15 de Dezembro de cada 

ano de vida das obrigações, ocorrendo o primeiro pagamento a 15 de Junho de 2007. O empréstimo tem 

a duração de três anos, sendo o reembolso efectuado ao valor nominal, de uma só vez, em 15 de 

Dezembro de 2009. A Oferta é destinada a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral. 

 

Porto, 29 de Novembro de 2006 

O Conselho de Administração 


