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F.C.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 (1T07)  
 

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: 01-07-2007

1º Trimestre 3º Trimestre 5º Trimestre(1) Fim: 30-09-2007

Rúbricas do Balanço Individual Consolidada
(valores em Euros) 30-Set-07 30-Jun-07 Var.(%) 30-Set-07 30-Jun-07 Var.(%)

IFRS IFRS IFRS IFRS
ACTIVO
Não Corrente 85.168.615 57.116.461 49,11% 85.417.831 57.475.391 48,62%

Activos intangíveis 1.788.620 1.820.458 (1,75%) 1.805.197 1.837.996 (1,78%)
Valor do plantel 52.623.119 36.553.001 43,96% 52.623.119 36.553.001 43,96%
Activos fixos tangíveis 1.432.919 1.345.720 6,48% 3.368.235 3.389.789 (0,64%)
Investimentos financeiros 2.433.345 2.433.345 0,00% 13.021 13.021 0,00%
Diferenças de consolidação - - 0,00% 717.647 717.647 0,00%
Clientes 11.926.675 - 100,00% 11.926.675 - 100,00%
Outros activos não correntes 14.963.937 14.963.937 0,00% 14.963.937 14.963.937 0,00%

Corrente 61.990.218 64.379.079 (3,71%) 72.087.568 68.777.397 4,81%
Existências - - - 44.703 44.703 0,00%
Clientes 43.453.498 44.488.015 (2,33%) 49.202.789 47.444.042 3,71%
Outros activos correntes 16.262.781 13.889.753 17,08% 19.703.150 14.461.302 36,25%
Caixa e equivalentes 2.273.939 6.001.311 (62,11%) 3.136.926 6.827.350 (54,05%)

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 - - - 499 499 -
Nº  de acções com voto - - - 100 100 -
Nº  de acções sem voto - - - - - -

Capital próprio atribuível aos accionistas da sociedade 19.496.254 9.494.520 105,34% 20.369.141 9.538.628 113,54%
Capital próprio atribuível a minoritários - - - 162.119 125.735 28,94%
PASSIVO
Não Corrente 30.050.281 38.353.050 (21,65%) 30.283.918 38.596.143 (21,54%)

Empréstimos 27.018.070 34.618.491 (21,95%) 27.018.070 34.618.491 (21,95%)
Fornecedores 1.571.459 2.065.208 (23,91%) 1.678.492 2.172.241 (22,73%)
Outros passivos não correntes 1.460.752 1.669.351 (12,50%) 1.587.356 1.805.411 (12,08%)

Corrente 97.612.298 73.647.970 32,54% 106.690.221 77.992.282 36,80%
Empréstimos 39.088.063 22.336.106 75,00% 39.163.688 22.536.124 73,78%
Fornecedores 30.829.857 22.755.811 35,48% 36.876.854 25.613.816 43,97%
Outros passivos correntes 27.694.378 28.556.053 (3,02%) 30.649.679 29.842.342 2,71%

TOTAL DO ACTIVO 147.158.833 121.495.540 21,12% 157.505.399 126.252.788 24,75%
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO* 19.496.254 9.494.520 105,34% 20.531.260 9.664.363 112,44%
TOTAL DO PASSIVO 127.662.579 112.001.020 13,98% 136.974.139 116.588.425 17,49%
* Inclui interesses minoritários

Rúbricas da Demonstração de Resultados Individual Consolidada
(valores em Euros) 30-Set-07 30-Set-06 Var.(%) 30-Set-07 30-Set-06 Var.(%)

IFRS IFRS IFRS IFRS
Vendas e prestações de serviços 9.139.228 8.200.556 11,45% 12.077.362 10.401.731 16,11%
Custo das vendas e fornecimentos e serviços externos 4.153.990 2.627.811 58,08% 5.563.096 4.115.100 35,19%
Custos com pessoal 7.483.260 7.313.811 2,32% 8.011.156 7.750.130 3,37%
Resultados relativos a passes de jogadores (líquidos) 13.449.522 (3.402.402) 495,29% 13.449.522 (3.402.402) 495,29%
Outros resultados operacionais (líquidos) (202.080) 152.413 (232,59%) (321.146) (190.942) 68,19%
Resultados Operacionais 10.749.420 (4.991.055) 315,37% 11.631.486 (5.056.843) 330,01%
Resultados Financeiros (líquidos) (747.682) (1.072.484) (30,29%) (764.589) (1.112.338) (31,26%)
Resultados Relativos a Empresas Associadas - - - - - -
Resultados de Operações em Descontinuação - - - - - -
Resultados Correntes 10.001.738 (6.063.539) 264,95% 10.866.897 (6.169.181) 276,15%
Imposto sobre o Rendimento (2) - - - - - -
Interesses Minoritários - - - 36.383 (24.365) 249,32%
Resultado Líquido do Trimestre 10.001.738 (6.063.539) 264,95% 10.830.514 (6.144.816) 276,25%
Resultado Líquido do Trimestre por acção 0,67 (0,40) 264,95% 0,72 (0,41) 276,25%
Autofinanciamento (3) 14.739.215 (1.445.512) 1119,65% 15.689.839 (1.352.132) 1260,38%

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) 

 

• Resultado Líquido do Trimestre de 10,8 milhões de euros, quando no mesmo 

período do exercício anterior tinha sido negativo em 6,1 milhões de euros; 

 

• Comparativamente ao 1º Trimestre do exercício anterior, a rubrica “Vendas e 

Prestações de Serviços” cresceu 16%, atingindo o montante global de 12,1 

milhões de euros; 

 

• Resultados Operacionais que ascendem a 11,6 milhões de euros, crescendo 

16,7 milhões de euros relativamente ao 1º trimestre 2006/2007; 

 

• Os encargos financeiros diminuíram em relação ao mesmo período do 

exercício anterior, fazendo com que os resultados financeiros tenham 

melhorado 31%; 

 

• Activo total cresce 25% face a 30 de Junho de 2007, atingindo um montante 

global de 157,5 milhões de euros, fundamentalmente pelos valores a receber 

das vendas efectuadas; 

 

• Fortalecimento dos Capitais Próprios em 10,9 milhões de euros, atingindo em 

30 de Setembro de 2007 o valor global de 20,5 milhões de euros. 

 

• Estabilização dos custos com pessoal, nomeadamente ao nível do plantel, 

cujos custos salariais aumentaram somente 3,4%; 

 

• Contributo positivo das empresas que fazem parte do perímetro de 

consolidação na obtenção do resultado 
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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 

2007/2008, período compreendido entre 1 de Julho e 30 de Setembro de 2007. 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. 

 

A estratégia para o exercício económico 2007/2008, assenta, como sempre, numa 

política desportiva que privilegia a procura incessante do sucesso, tanto a nível 

interno, com a manutenção da liderança do sector em Portugal, como na Champions 

League, que assegura uma importante fonte de receitas. A administração da F.C. 

Porto – Futebol, SAD tem-se empenhado numa maior eficiência no mercado de 

transferências, através da aposta nos jogadores jovens ou sobre empréstimo, para 

diminuir o risco, e de um maior controlo dos custos salariais através da negociação 

dos contratos dos jogadores que privilegiem a componente variável da remuneração. 

 

O plantel 2007/2008, com a média de idades a rondar os 25 anos, foi construído de 

forma a dar resposta às determinações estratégicas, procurando-se o equilíbrio entre a 

experiência e a juventude. A equipa técnica, liderada por Jesualdo Ferreira, dando 

seguimento ao caminho traçado, optou por jogadores com potencial de crescimento 

considerável, mas também na manutenção dos jogadores experientes, como é o caso 

do Lucho que, para evitar a sua saída, a F.C.Porto – Futebol, SAD adquiriu os 

restantes 50% dos direitos económicos do jogador. 

 

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

valias com transferências são geradas nas janelas de transferências, que decorrem no 

1º e no 4º trimestre do exercício económico da F.C.Porto – Futebol, SAD. No período 

em análise está registada a mais valia líquida resultante da transferência do Pepe para 

o Real Madrid. 
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Se compararmos o 1º trimestre 2007/2008 com o período homólogo anterior, 

verificamos que as diferenças são bastante significativas, principalmente no que diz 

respeito ao resultado líquido obtido, cujo crescimento foi de 17 milhões de euros, 

passando de um valor negativo de 6,1 milhões de euros para os 10,8 milhões de euros 

positivos. 

 

Esta performance resulta essencialmente das mais valias apuradas na cedência dos 

passes de jogadores, nomeadamente do Pepe para o Real Madrid. Justifica-se 

também pelo aumento de 1,7 milhões de euros em “Vendas e Prestações de 

Serviços”, ou 16% comparando com o período homólogo anterior. derivado de uma 

crescente dinâmica comercial, ao nível de patrocínios, de conceitos corporate, etc.  

 

A diminuição dos custos financeiros suportados, permitiu obter um resultado financeiro 

menos negativo e contribuiu assim para o aumento do resultado líquido. 

 

No que diz respeito à situação patrimonial da sociedade, verificou-se um aumento de 

25% no Total do Activo, em apenas três meses, atingindo em 30 de Setembro de 2007 

o total de 157,5 milhões de euros.  

 

Os capitais próprios da sociedade, beneficiando do resultado líquido obtido neste 

período, aumentaram cerca de 10,9 milhões de euros, atingindo em 30 de Setembro 

de 2007 um total de 20,5 milhões de euros. 

 

De referir que as contas aqui apresentadas referentes a 30 de Junho de 2007, apesar 

de devidamente aprovadas pelo Conselho de Administração, serão ainda postas à 

aprovação, em Assembleia Geral de Accionista, a realizar no dia 30 de Novembro. 

 

 

 

 

Porto, 29 de Novembro de 2007 

O Conselho de Administração 


