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FUTEBOL CLUBE DO PORTO – Futebol, SAD 
Sociedade Aberta 

Capital Social: 75.000.000 euros 

 Capital Próprio: 9.882.700 euros (aprovado em Assembleia Geral de 21 de Novembro de 2013)  

Sede Social – Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente Piso 3 

Matricula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e  

Pessoa Coletiva n.º 504 076 574 

 

Resultados Consolidados 1º Semestre 2013/2014 

 

1. DESTAQUES 

(Análise sobre as contas consolidadas em IFRS) 

 

• Resultado Líquido Consolidado do 1º Semestre de 2013/2014 negativo em 29.239m€, bastante 

inferior ao obtido no período homólogo, principalmente devido à diminuição dos resultados 

com transacções de passes de jogadores; 

• Proveitos Operacionais excluindo proveitos com passes de jogadores, apesar da diminuição 

das receitas de participação nas provas europeias, atingem os 40.248m€, o que significa uma 

redução de apenas 1% face ao exercício anterior. 

• Custos operacionais excluindo custos com passes de jogadores crescem 6%, sendo de destacar 

a diminuição dos custos com o pessoal, relativamente ao período homólogo, em 1.090m€; 

• Resultados com transacções de passes de jogadores atingem os 2.573m€, o que representa 

uma diminuição de 26.992m€ relativamente ao 1º semestre de 2012/2013, uma vez que não 

se verificaram vendas de direitos desportivos de jogadores, com valores relevantes, no período 

em análise; 

• Resultados Operacionais atingem os 20.211m€ negativos neste período de seis meses, o que 

representa uma queda significativa face aos resultados operacionais de 11.451m€ 

apresentados no anterior; 

• Capital próprio negativo, atingindo em 31 de Dezembro 2013 os 19.352m€ a nível individual, 

pela incorporação dos resultados obtidos no 1º semestre de 2013/2014; 

• Activo total líquido diminui 16%, pela queda dos montantes em caixa e de valores a receber de 

clientes, atingindo os 191.143m€ em 31 de Dezembro de 2013; 

• Passivo diminui 7.473m€ face a 30 de Junho de 2013, atingindo um total de 212.752m€; 

• Os resultados apresentados ainda não incorporam a transferência do atleta Otamendi para o 

Valencia, por 12.000m€, que foi concretizada após o fecho do período. 
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2. DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS 

(valores em milhares de euros) 
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3. DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA 

(valores em milhares de euros) 

 

 

 

 

 

Porto, 28 de Fevereiro de 2014 

 

 

O Conselho de Administração 

 


