
 
 

 
 
 

SPORTING – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 42 000 000 euros Capital Próprio: (15 981 000) euros 
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 

 
 
 
 

COMUNICADO 
 
 
 

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE DO 1º SEMESTRE 
 
 
 

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

deveres de prestação de informação económica e financeira referente ao 

primeiro semestre do exercício em curso, período compreendido entre 1 de 

Julho e 31 de Dezembro de 2009, destacando-se em seguida os seguintes 

factos: 

 

1. O semestre foi marcado por resultados desportivos inferiores aos que seriam 

normalmente expectáveis, sobretudo no que se refere à Liga Nacional, e por 

comparação com performances recentes cumpridas com meios idênticos. 

 

2. A crise de resultados no campeonato nacional levou, em Novembro, aos pedidos 

de demissão por parte do Treinador Paulo Bento e do Director Desportivo Pedro 

Barbosa.  

Após cuidada análise dos treinadores disponíveis e o perfil pretendido para o novo 

treinador, o Conselho contratou para o comando técnico da Equipa o treinador 

Carlos Carvalhal, o qual terá vínculo até ao final da época. 

 



3. Os resultados do semestre são consistentes com o que seria expectável face à 

performance desportiva no período. Foram decisivamente influenciados, quando 

comparados com o semestre do exercício anterior, pelo facto de não termos obtido 

a qualificação para a Liga dos Campeões. No entanto, as consequências negativas 

do decréscimo de receitas, foram parcialmente compensadas pela continuação de 

uma política rigorosa de contenção de custos que tem sido seguida pela 

Sociedade. 

 

4. O decréscimo de Proveitos Operacionais (excluindo transacções de passes de 

jogadores) de 34,4% ficou a dever-se essencialmente, ao facto de não termos 

participado na Liga dos Campeões da UEFA. 

 

5. As contas do período reflectem a manutenção da política de contenção de custos, 

sendo de referir, em particular, o decréscimo verificado nas rubricas " Pessoal" e 

"Fornecimento e Serviços Externos". 

 

6. O acréscimo de 46% em "Activos fixos intangíveis - Valor do Plantel" é influenciado 

pelas aquisições efectuadas no final do semestre (João Pereira e Sinama 

Pongolle). De referir que este acréscimo é a consequência inevitável de uma 

política de aumento de competitividade desportiva, que não pode ser alicerçada 

apenas na promoção e valorização de jogadores oriundos da formação. 

 

7. Apesar dos resultados negativos, o valor do Passivo da Sociedade não sofreu 

alterações, apesar de um acréscimo da rubrica "Fornecedores" que diz respeito, 

essencialmente a compromissos futuros relacionados com aquisições de reforços 

da equipa principal. 

 

8. A 13 de Outubro de 2009, foi aprovada em Assembleia Geral do Sporting Clube de 

Portugal a transferência da Sporting Comércio e Serviços, SA para a Sporting 

SAD. Esta era uma medida essencial para se implementar o plano de 

reestruturação financeira em curso e formalizada em Janeiro deste ano e que visa, 

entre outros objectivos, repor os capitais próprios da Sociedade para os níveis 

exigidos nos termos do art. 35º do Código das Sociedades Comerciais. 

 
Estão a ser reanalisadas algumas das medidas previstas adoptar no âmbito do 

plano de reestruturação financeira, tendo sido acordado com os Bancos 



financiadores um novo prazo - 31 de Março de 2010 - para a conclusão da 

reestruturação financeira em curso. 

 
A exposição da Sporting, SAD ao grupo SCP, que apesar de tudo, tem vindo a 

diminuir, deverá igualmente conhecer uma solução que permita solucionar o 

crédito existente. 

 
No âmbito da Reestruturação Financeira, a emissão de Valores Mobiliários 

Obrigatoriamente Convertíveis (VMOC), servirá para repor os capitais próprios da 

Sociedade, e, consequentemente, fazer com que a Sociedade deixe de estar 

abrangida pelo art. 35º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2010 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EUR'000 EUR'000

31.Dez.09 31.Dez.08 Euro'000 %

Proveitos Operacionais

Prestações de serviços 15.690 17.946 (2.256) -12,6%

Quotizações 2.243 2.181 62 2,8%

Bilheteira e Bilhetes de Época 4.335 5.229 (894) -17,1%

Patrocínios e Publicidade 3.017 3.219 (202) -6,3%

Merchandising e Licenciamento 329 - 329 NA

Direitos Televisivos 5.218 6.496 (1.278) -19,7%

Serviços Directos 357 412 (55) -13,3%

Outros 191 409 (218) -53,3%

Outros Proveitos Operacionais 3.905 11.934 (8.029) -67,3%

Participação nas Competições Europeias 3.665 10.000 (6.335) -63,4%

Benefícios Contratuais 52 1.482 (1.430) -96,5%

Outros 188 452 (264) -58,4%

19.595 29.880 (10.285) -34,4%

Custos Operacionais

Fornecimentos e Serviços Externos 7.810 8.748 (938) -10,7%

Custos com o Pessoal 11.338 13.269 (1.931) -14,6%

Amortizações excluindo Depreciação do Plantel 45 37 8 21,6%

Provisões e Perdas por Imparidade excluindo Plantel 61 712 (651) 91,4%

Outros Custos Operacionais 866 1.005 (139) 13,8%

20.120 23.771 (3.651) -15,4%

(525) 6.109 (6.634) -108,6%

Amortizações e perdas de imparidade com passes de jogadores 5.579 5.151 428 8,3%

(Custos)/Proveitos com transacções de passes de jogadores 341 (504) 845 167,7%

(5.238) (5.655) 417 -7,4%

Resultados Operacionais (5.763) 454 (6.217) -1.369,4%

Custos e Perdas Financeiros (1.245) (2.304) 1.059 -46,0%

Proveitos e Ganhos Financeiros 39 297 (258) -86,9%

Resultados Antes de Impostos (6.969) (1.553) (5.416) 348,7%

Impostos Diferidos 861 775 86 11,1%

Imposto sobre o Rendimento - 4 (4) -100,0%

Resultado Líquido do Exercício (7.830) (2.332) (5.498) -235,8%

Custos Operacionais excluindo Custos com Transacções de 
Passes de Jogadores

Resultados operacionais excluindo (Custos)/Proveitos com 
Transacções de Passes de Jogadores

VariaçãoDemonstração dos Resultados nos exercícios findos 
em 31 de Dezembro de 2009 e 2008

Proveitos Operacionais excluindo Proveitos com Transacções 
de Passes de Jogadores

 

 

 

 

 

 

 

 



SPORTING - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD
Balanços para os exercícios findos em 30 de Junho de 2009 e 30 de Junho de 2008

EUR'000 EUR'000
31.Dez.09 30.Jun.09

Activo Não Corrente

Activos fixos tangíveis 410 373 37 9,9%

Activos fixos intangíveis - Valor do plantel 38.375 26.340 12.035 45,7%

Outros activos não correntes 59.580 76.074 (16.494) -21,7%

Activos por impostos diferidos 14.786 15.647 (861) -5,5%

Total do Activo não corrente 113.151 118.434 (5.283) -4,5%

Activo Corrente

Clientes 2.226 2.927 (701) -23,9%

Caixa e equivalentes de caixa 35 578 (543) -93,9%

Outros devedores 2.130 1.299 831 64,0%

Outros activos correntes 1.536 3.224 (1.688) -52,4%

Total do Activo corrente 5.927 8.028 (2.101) -26,2%

119.078 126.462 (7.384) -5,8%

Capital Próprio

Capital social 42.000 42.000 - -

Prémios de emissão de acções 6.500 6.500 - -

Reservas e resultados acumulados (64.481) (51.132) (13.349) 26,1%

Resultado líquido do exercício (7.830) (13.349) 5.519 -41,3%

(23.811) (15.981) (7.830) 49,0%

Passivo Não corrente

Provisões 1.169 1.294 (125) -9,7%

Dívida financeira 42.669 41.629 1.040 2,5%

Outros credores não correntes 10.858 7.134 3.724 52,2%

Outros credores não correntes - Grupo - 10.627
Outros passivos não correntes 55.797 59.045 (3.248) -5,5%

Total do Passivo Não corrente 110.493 119.729 (9.236) -7,7%

Passivo Corrente

Dívida financeira 2.325 2.293 32 1,4%

Fornecedores 16.889 6.095 10.794 177,1%

Estado e outros entes públicos 1.647 711 936 131,6%

Outros credores 3.098 2.887 211 7,3%

Outros passivos correntes 8.437 10.728 (2.291) -21,4%

Total Passivo corrente 32.396 22.714 9.682 42,6%

142.889 142.443 446 0,3%

119.078 126.462 (7.384) -5,8%

Variação

Eur'000 %ACTIVO

Total do Passivo

Total do capital próprio e passivo

Total do Capital Próprio

Total do Activo

 


