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EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NOS PRIMEIROS TRÊS MESES 

 

A Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, vem cumprir os seus deveres de 

prestação de informação económica e financeira referente aos primeiros três meses 

do exercício em curso, período compreendido entre 1 de Julho de 2009 e 30 de 

Setembro de 2009, destacando em seguida os seguintes factos: 

 

Análise das Demonstrações Financeiras: 

 

• O resultado operacional foi negativo em 1.436 milhares de Euros, o que 

consubstancia um decréscimo relativamente a igual período do ano anterior, 

originado pelo não apuramento para a fase de Grupos da Liga dos Campeões. 

 

• O não apuramento para a fase de grupos da Liga dos Campeões reflectiu-se 

numa diminuição de 21,7% ao nível dos proveitos totais, nomeadamente nos 

proveitos com o Market Pool (menos 300 milhares de Euros em Prestações de 

Serviços) e no prémio de participação (menos 2.400 milhares de Euros em 

Outros Proveitos Operacionais) das Competições Europeias. 

 

• Os custos operacionais mantêm-se estáveis. 
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• Durante o 1º Trimestre de 2009/2010 foram alienados os direitos desportivos 

dos jogadores Rodrigo Bonifácio (Tiúi) e Fábio Rochemback, que geraram um 

total de mais valias de 451 milhares de Euros. 

 

• Os resultados financeiros registaram uma melhoria de 223 milhares de Euros 

(28%), obtida à custa dum decréscimo significativo (-31%) nos custos 

financeiros. 

 

• O resultado líquido do período foi de 2.393 milhares de Euros negativos, 

registando um agravamento relativamente ao verificado em igual período do 

exercício anterior, à semelhança dos resultados operacionais. 

 

• O activo total é de 133.036 milhares de Euros, devendo-se o crescimento de 

6.574 milhares de Euros verificado relativamente a 30 de Junho de 2009, ao 

investimento efectuado na aquisição e renegociação de prazos contratuais dos 

direitos económicos de jogadores. 

 

• O passivo aumentou em 8.967 milhares de Euros (6,3%) relativamente a 30 de 

Junho de 2009, devido essencialmente ao impacto nas rubricas de 

fornecedores e outros credores, dos investimentos efectuados com jogadores. 

 

• A dívida financeira total manteve-se praticamente inalterada, sofrendo um 

ligeiro acréscimo de 0.6 % 

 

• Os capitais próprios decresceram para 18.374 milhares de Euros negativos, na 

sequência do resultado líquido negativo apurado no período. 

 

 
Lisboa, 30 de Novembro de 2009 

   O Conselho de Administração 

 

 


