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Capital Social: 67 000 000 euros 
Capital Próprio: (118 030 000) euros aprovado em Assembleia Geral de 01 de Outubro de 2014 
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EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE NO 1º SEMESTRE DE 2014/15 

 

 

 

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, vem cumprir os seus deveres de prestação de informação 

económica e financeira referente aos primeiros seis meses do Exercício em curso, período 

compreendido entre 1 de Julho de 2014 e 31 de Dezembro de 2014, destacando os seguintes factos: 

 

 A Sporting SAD melhora os lucros em 20 milhões de euros, comparando com o período homólogo de 

2013/2014, e apresenta capitais próprios positivos de 12 milhões de euros. 

 

 A Sporting SAD apresentou lucros de 24 Milhões de euros no 1º semestre da época desportiva 

2014/15, o total do Capital Próprio da sociedade passou de um montante negativo de 118 milhões 

de euros em 30 de Junho de 2014 para um montante positivo de 11,6 milhões de euros, tendo 

reduzido o passivo em 30 milhões de euros e os financiamentos bancários em 61 milhões de euros. 

Adicionalmente, recuperou ainda os direitos económicos relativos aos jogadores que compõem a 

carteira do Sporting Portugal Fund, entre os quais, William Carvalho, João Mário, Cédric Soares e 

André Carrillo. 

 

 A Sporting SAD registou no primeiro semestre de 2014 um resultado positivo que ascende a 23.703 

milhares de Euros que compara com 3.724 milhares de Euros em igual período do ano anterior. Este 

resultado representa um acréscimo de 536%, traduzindo-se em mais 19.979 milhares de Euros, face 

ao período homólogo de 2013. 

 

 A forte melhoria de resultados deriva de um aumento de receitas operacionais associada à 

continuidade de implementação da estratégia de redução e controlo de custos. 

 



 
 

  

 O aumento dos rendimentos e ganhos operacionais deve-se principalmente à participação na 

Champions League derivada da performance desportiva da época anterior. No período em análise, a 

trajectória de redução dos gastos com o pessoal continuou a ser seguida e observou-se um ligeiro 

aumento dos fornecimentos e serviços externos resultante dos gastos acrescidos decorrentes da 

própria participação na Champions League. Os resultados operacionais das transacções com 

jogadores apresentam uma melhoria de 2.874 milhares de euros. 

 

 Os resultados operacionais revelaram uma melhoria de 17.963 milhares de Euros em relação ao 1º 

semestre de 2013/14, ascendendo a 23.859 milhares de Euros. A participação nas competições 

europeias, o aumento das receitas de transmissões televisivas, o acréscimo das receitas de 

bilheteira e o aumento adicional de receitas de patrocínios e publicidade, são os factores que 

justificam a melhoria dos resultados neste domínio. 

 

 Importa igualmente destacar que os resultados encontram-se influenciados pela incorporação da 

actividade dos últimos 3 meses da SPM (agora Sporting SAD) decorrente da fusão ocorrida com 

impactos contabilísticos a partir de 1 de Outubro de 2014. 

 

 Ao nível dos Gastos e Perdas Operacionais, assistiu-se a um ligeiro aumento de 1.091 milhares de 

euros relativamente ao semestre homólogo, apesar de uma redução de 3.127 milhares de euros na 

rubrica de gastos com o pessoal. Contudo, esta não foi suficiente para contrabalançar o aumento 

dos gastos derivado do efeito da integração a partir de Outubro de 2014 das contas da SPM, com 

impacto nos gastos com depreciações e amortizações (excluindo plantel) e de provisões e perdas 

por imparidade (excluindo plantel) e de outros custos operacionais, associados a um aumento dos 

fornecimentos e serviços externos derivado da participação na Champions League (justificado em 

grande parte pelos gastos com organização e deslocações e estadias dos jogos). 

 

 Adicionalmente, as amortizações e perdas de imparidade do plantel tiveram uma variação favorável 

(+570 milhares de Euros) e os rendimentos com transacções de passes de jogadores apresentaram 

uma variação positiva neste período (+2.304 milhares de Euros), principalmente fruto da alienação 

dos direitos desportivos dos jogadores Marcos Rojo e Eric Dier (no semestre findo em 30 de Junho 

de 2013 os impactos mais relevantes deviam-se aos jogadores Bruma e Tiago Ilori). 

  



 
 

  

 A Situação Patrimonial a 31 de Dezembro de 2014 melhorou comparativamente com a situação 

patrimonial a 30 de Junho de 2014, sendo que o valor do Activo aumentou cerca de 99.120 milhares 

de euros, fruto fundamentalmente da integração da SPM na Sporting SAD, que conduziu a um 

aumento dos outros activos intangíveis em 147.665 milhares de euros (efeito do valor do direito de 

superfície do Estádio José Alvalade), compensado pela diminuição da rubrica de outros activos não 

correntes - Entidades relacionadas – em que, a 30 de Junho de 2014, se encontravam os saldos a 

haver pela SAD do SCP, SPM e restantes sociedades do Grupo Sporting (-72.589 milhares de euros). 

 

 Os Capitais Próprios apresentam uma variação positiva de 129.647 milhares de euros, fruto da 

reestruturação iniciada com a actual Administração e da performance operacional, com os 

consequentes reflexos económicos e financeiros. Assim, o Capital Social aumentou 28.000 milhares 

de euros (20.000 milhares de euros do aumento de capital da Holdimo e 8.000 milhares de euros do 

Sporting Clube de Portugal através da integração, por fusão, de 100% do capital da SPM), foram 

emitidos 80.000 milhares de euros de valores mobiliários obrigatoriamente convertíveis e os 23.703 

milhares de Euros de resultado líquido do 1º semestre têm também uma forte relevância na 

melhoria dos Capitais Próprios da Sociedade. 

 

 O Passivo sofreu um decréscimo de cerca de 30.527 milhares de euros, apresentando uma redução 

dos financiamentos bancários de 61.270 milhares de euros. Por contraponto, verifica-se um 

aumento da rubrica de provisões (+12.003 milhares de euros) que decorre da fusão com a SPM e do 

aumento relacionado com a diferença entre os valores contabilísticos e de mercado do Fundo 

Sporting Portugal Fund. Verifica-se também um aumento de cerca de 9.055 milhares de euros dos 

valores de credores (outros passivos não correntes, fornecedores, outros credores e outros passivos 

correntes) associado principalmente a valores de rendimentos a reconhecer em exercícios futuros e 

do valor de Estado e outros entes públicos a pagar (+8.268 milhares de euros). 



 
 

  

 Com assinatura do acordo quadro da reestruturação financeira em 14 de Novembro de 2014 a 

Sporting SAD acordou a recuperação dos direitos económicos relativos aos jogadores que compõem 

a carteira do SPORTING PORTUGAL FUND, dando cumprimento a um objectivo de gestão estratégico 

da Sociedade. A 23 de Fevereiro de 2015 a Sporting SAD procedeu à aquisição de 100% das 

Unidades de Participação do referido Fundo, tendo para o efeito realizado um investimento global 

de Euros 12,65 milhões. 

 

 Com esta aquisição, a Sporting SAD passou a controlar adicionalmente as percentagens dos direitos 

económicos, anteriormente detidos pelo fundo, dos atletas a seguir identificados:  

 

Jogador  
% recuperada ao 

fundo SPF 

André Carrillo  20% 

André Martins  40% 

Carlos Chaby  2,5% 

Cédric Soares  25% 

Diego Capel  20% 

Diego Rubio  15% 

Diogo Salomão  25% 

João Mário  15% 

José Lopes (Zézinho)  25% 

Nuno Reis  15% 

Seejou King  40% 

William Carvalho  40% 

Wilson Eduardo  40% 

 

 

 

Lisboa, 27 de Fevereiro de 2015 

 

O Conselho de Administração 

  



 
 

  

 

EUR'000 EUR'000 EUR'000 EUR'000

31.Dez.14 31.Dez.13
2º Trimestre 

14/15

(não auditado)

2º Trimestre 

13/14

(não auditado)

Vendas  e prestações  de serviços 2 21.269 15.684 12.762 7.988

Outros  rendimentos  e ganhos  3 11.632 1.037 2.503 499

Rendimentos e ganhos operacionais sem transações com jogadores 32.901 16.721 15.265 8.487

Custo das  mercadorias  vendidas (408) - (408) -

Fornecimentos  e serviços  externos 4 (7.526) (6.052) (3.836) (3.149)

Gastos  com o pessoal 5 (12.118) (15.245) (6.313) (6.149)

Depreciações  e amortizações  excluindo plantel (1.360) (531) (1.105) (265)

Provisões  e perdas  por imparidade excluindo plantel 6 (1.622) (815) (982) 30

Outros  gastos  e perdas  7 (2.211) (1.511) (2.489) (873)

Gastos e perdas operacionais sem transações com jogadores (25.245) (24.154) (15.133) (10.406)

Resultados operacionais sem transações com jogadores 7.656 (7.433) 132 (1.919)

Amortizações  e perdas  de imparidade do plantel 8 (3.792) (4.362) (1.866) (1.823)

Rendimentos/(gastos) com transações  com jogadores 9 19.995 17.691 304 1.421

Resultados operacionais das transações com jogadores 16.203 13.329 (1.562) (402)

Resultados operacionais 23.859 5.896 (1.430) (2.321)

Resultados  financeiros 10 146 (2.172) 1.060 (1.193)

Resultados antes de impostos 24.005 3.724 (370) (3.514)

Imposto sobre o rendimento (302) - (302) -

Resultado líquido do exercício 23.703 3.724 (672) (3.514)

Resultado básico por ação (Euros) 18 0,354 0,095 (0,010) (0,052)

Resultado diluído por ação (Euros) 18 0,117 0,040 (0,003) (0,017)

NotasRENDIMENTOS E GASTOS

Demonstração dos Resultados para os semestres 

findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras



 
 

  

 
 

EUR'000 EUR'000

31.Dez.14 30.Jun.14

Ativo Não Corrente

Ativos  fixos  tangíveis 11 21.090 20.607

Ativos  intangíveis  - Va lor do plantel 12.1 24.985 24.726

Outros  ativos  intangíveis 12.2 147.757 92

Outros  ativos  não correntes  - Cl ientes 13 1.853 3.661

Outros  ativos  não correntes  - Entidades  relacionadas 13 - 72.589

Total  do Activo não corrente 195.685 121.675

Ativo Corrente

Inventários 667 -

Cl ientes 14 22.105 19.283

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 15 19.620 1.942

Estado e outros  entes  públ icos 23 958 319

Outros  devedores 16 164 172

Outros  ativos  correntes 17 6.673 3.361

Total  do Activo corrente 50.187 25.077

Total do Activo 245.872 146.752

Capital Próprio

Capita l  socia l 18 67.000 39.000

Prémios  de emissão de acções 18 6.500 6.500

Valores  mobi l iários  obrigatoriamente convertíveis 18 127.925 47.925

Reservas  e resultados  acumulados 18 (213.511) (211.823)

Resultado l íquido do exercício 18 23.703 368

Total do Capital Próprio 11.617 (118.030)

Passivo Não corrente

Provisões 19 16.937 4.934

Responsabi l idades  com benefícios  pós-emprego 28 2.919 1.502

Financiamentos  obtidos 20 49.911 31.680

Outros  pass ivos  não correntes 21 36.538 44.789

Total  do Pass ivo não corrente 106.305 82.905

Passivo Corrente

Financiamentos  obtidos 20 69.556 149.057

Fornecedores 22 13.926 16.195

Estado e outros  entes  públ icos 23 9.486 1.218

Outros  credores 24 10.583 1.160

Outros  pass ivos  correntes 25 24.399 14.247

Total  Pass ivo corrente 127.950 181.877

Total do Passivo 234.255 264.782

Total do capital próprio e passivo 245.872 146.752

Notas

Demonstração da Posição Financeira em 

31 de Dezembro de 2014 e 30 de Junho de 2014

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras


