
 
 

  

 

SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – FUTEBOL, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 39 000 000 euros 
Capital Próprio: (119 409 000) euros aprovado em Assembleia Geral de 30 de Setembro de 2013 

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 NO 1º SEMESTRE 2013/14 

 

 

A Sporting Clube de Portugal - 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 2013, destacando-se os seguintes factos: 

 

1. Os resultados do semestre são positivos em 3.724 milhares de Euros que comparam com 21.946 

milhares de Euros de prejuízo no mesmo período do semestre findo em 31 de Dezembro de 2012. 

Esta melhoria dos Resultados em 25.670 milhares de Euros foi possível por uma redução 

significativa dos gastos e perdas operacionais excluindo transações de passes de jogadores (-29%), 

de uma diminuição de 37% das amortizações e perdas de imparidade do plantel e de uma variação 

positiva de cerca de 13 milhões de euros na rubrica de rendimentos com transações de passes de 

jogadores e apesar de uma redução de cerca de 6% dos rendimentos operacionais (que decorre 

principalmente da não participação em competições europeias); 

 

2. Os Proveitos Operacionais (excluindo Proveitos com Transação de Passes de Jogadores) fixaram-se 

em 16.721 milhares Euros, o que implica uma quebra de 979 milhares Euros em relação ao 1º 

semestre de 2012/13. Esta quebra explica-se principalmente pela não participação nas competições 

europeias (-1.908 milhares de Euros de receitas de participação e -426 milhares de Euros de 

patrocínios e publicidade associados), e pela mudança na contabilização das quotas em relação ao 

1º semestre do ano anterior (-748 milhares de Euros) compensados por um aumento das receitas de 

transmissões televisivas (+1.801 milhares de Euros) e por um acréscimo das receitas de bilheteira 

(+1.225 milhares de Euros, consequência da melhor performance desportiva nas competições 

nacionais e de uma redução das ofertas de bilhetes e convites); 

 
3. Os Custos Operacionais sofreram uma redução significativa relativamente ao semestre homólogo, 

fundamentalmente devido às rubricas de gastos com o pessoal (-6.724 milhares de Euros) e de 

fornecimentos e serviços externos (-4.010 milhares de Euros), na sequência das medidas de 

reestruturação operacional implementadas. Adicionalmente, as amortizações e perdas de imparidade 



 
 

  

do plantel tiveram uma variação positiva (+2.603 milhares de Euros) e os rendimentos com 

transações de passes de jogadores apresentaram a maior variação absoluta neste período (+13.032 

milhares de Euros), principalmente fruto da alienação dos direitos desportivos dos jogadores Tiago 

Ilori e Bruma; 

 
4. Relativamente à Situação Patrimonial a 31 de Dezembro de 2013, comparativamente com a situação 

patrimonial a 30 de Junho de 2013, o valor do Ativo aumentou cerca de 9.345 milhares de euros, 

fruto fundamentalmente dos valores a receber relativos à alienação de direitos desportivos de 

jogadores. O Passivo sofreu um acréscimo de cerca de 5.621 milhares de Euros relacionados 

fundamentalmente com o aumento do financiamento bancário que tem permitido o pagamento de 

valores em dívida a fornecedores e outros credores bem como de indemnizações. 

 

 

 

 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2014 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

EUR'000 EUR'000

31.Dez.13 31.Dez.12

Rendimentos e ganhos operacionais

Prestações  de serviços 2 15.684 13.977

Outros  rendimentos  e ganhos  3 1.037 3.723

Rendimentos  e ganhos  operacionais  excluindo transações  

de passes  de jogadores

Gastos e perdas operacionais

Fornecimentos  e serviços  externos 4 (6.052) (10.062)

Gastos  com o pessoal 5 (15.245) (21.969)

Depreciações  e amortizações  excluindo plantel (531) (536)

Provisões  e perdas  por imparidade excluindo plantel 6 (815) (214)

Outros  gastos  e perdas  7 (1.511) (1.237)

Gastos  e perdas  operacionais  excluindo transações  

de passes  de jogadores

Amortizações  e perdas  de imparidade do plantel 8 (4.362) (6.965)

Rendimentos/(gastos) com transações  de passes  de jogadores 9 17.691 4.659

13.329 (2.306)

Resultados operacionais 5.896 (18.624)

Gastos  e perdas  financeiros 10 (3.468) (4.795)

Rendimentos  e ganhos  financeiros 10 1.296 1.581

Resultados antes de impostos 3.724 (21.838)

Imposto sobre o rendimento 27 - (108)

Resultado líquido do exercício 3.724 (21.946)

Resultado básico por ação (Euros) 18 0,10 (0,56)

16.721

(24.154)

Demonstração dos Resultados para os períodos de seis meses findos 

em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras

Notas

17.700

(34.018)



 
 

  

 

EUR'000 EUR'000

31.Dez.13 30.Jun.13

Ativo Não Corrente

Ativos  fixos  tangíveis 11 21.205 21.732

Ativos  intangíveis  - Va lor do plantel 12 23.717 28.242

Outros  ativos  intangíveis 4 8

Outros  ativos  não correntes  - Cl ientes 13 763 4.513

Outros  ativos  não correntes  - Entidades  relacionadas 13 71.215 64.592

Total  do Activo não corrente 116.904 119.087

Ativo Corrente

Cl ientes 14 24.843 12.638

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 15 2.093 1.256

Estado e outros  entes  públ icos 23 167 139

Outros  devedores 16 170 657

Outros  ativos  correntes 17 4.632 5.687

Total  do Ativo corrente 31.905 20.377

Total do Ativo 148.809 139.464

Capital Próprio

Capita l  socia l 18 39.000 39.000

Prémios  de emissão de ações 18 6.500 6.500

Valores  mobi l iários  obrigatoriamente convertíveis 18 47.925 47.925

Reservas  e resultados  acumulados 18 (212.834) (169.018)

Resultado l íquido do exercício 18 3.724 (43.816)

Total do Capital Próprio (115.685) (119.409)

Passivo Não corrente

Provisões 19 5.812 5.240

Responsabi l idades  com benefícios  pós-emprego 1.565 1.545

Financiamentos  obtidos 20 57.824 56.458

Outros  pass ivos  não correntes 21 47.162 51.830

Total  do Pass ivo Não corrente 112.363 115.073

Passivo Corrente

Financiamentos  obtidos 20 117.259 101.398

Fornecedores 22 17.621 24.374

Estado e outros  entes  públ icos 23 2.110 1.985

Outros  credores 24 1.230 3.256

Outros  pass ivos  correntes 25 13.911 12.787

Total  Pass ivo corrente 152.131 143.800

Total do Passivo 264.494 258.873

Total do Capital Próprio e Passivo 148.809 139.464

ATIVO Notas

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras

Demonstração da Posição Financeira em                                                

31 de Dezembro de 2013 e 30 de Junho de 2013


