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EUR'000 EUR'000

30.Set.14 30.Set.13

Prestações  de serviços 2 8.507 7.696

Outros  rendimentos  e ganhos  3 9.129 538

Rendimentos e ganhos operacionais sem transações com jogadores 17.636 8.234

Fornecimentos  e serviços  externos 4 (3.690) (2.903)

Gastos  com o pessoal 5 (5.612) (9.096)

Depreciações  e amortizações  excluindo plantel (255) (266)

Provisões  e perdas  por imparidade excluindo plantel 6 - (845)

Outros  gastos  e perdas  7 (674) (638)

Gastos e perdas operacionais sem transações com jogadores (10.231) (13.748)

Resultados operacionais sem transações com jogadores 7.405 (5.514)

Amortizações  e perdas  de imparidade do plantel 8 (1.926) (2.539)

Rendimentos/(gastos) com transações  com jogadores 9 19.691 16.270

Resultados operacionais das transações com jogadores 17.765 13.731

Resultados operacionais 25.170 8.217

Gastos  e perdas  financeiros 10 (1.122) (1.541)

Rendimentos  e ganhos  financeiros 10 575 562

Resultados antes de impostos 24.623 7.238

Imposto sobre o rendimento 27 - -

Resultado líquido do exercício 24.623 7.238

Resultado básico por ação (Euros) 18 0,631 0,186

Resultado diluído por ação (Euros) 18 0,631 0,186

Notas

Demonstração dos Resultados para os períodos 

findos em 30 de setembro de 2014 e 2013

RENDIMENTOS E GASTOS

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras
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EUR'000 EUR'000

30.Set.14 30.Jun.14

Ativo Não Corrente

Ativos  fixos  tangíveis 11 20.362 20.607

Ativos  intangíveis  - Va lor do plantel 12 27.055 24.726

Outros  ativos  intangíveis 92 92

Outros  ativos  não correntes  - Cl ientes 13 2.961 3.661

Outros  ativos  não correntes  - Entidades  relacionadas 13 77.424 72.589

Total  do Activo não corrente 127.894 121.675

Ativo Corrente

Cl ientes 14 22.717 19.283

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 15 4.176 1.942

Estado e outros  entes  públ icos 23 320 319

Outros  devedores 16 1.847 172

Outros  ativos  correntes 17 12.383 3.361

Total  do Ativo corrente 41.443 25.077

Total do Ativo 169.337 146.752

Capital Próprio

Capita l  socia l 18 39.000 39.000

Prémios  de emissão de acções 18 6.500 6.500

Valores  mobi l iários  obrigatoriamente convertíveis 18 47.925 47.925

Reservas  e resultados  acumulados 18 (211.455) (211.823)

Resultado l íquido do exercício 18 24.623 368

Total do Capital Próprio (93.407) (118.030)

Passivo Não corrente

Provisões 19 4.924 4.934

Responsabi l idades  com benefícios  pós-emprego 28 1.529 1.502

Financiamentos  obtidos 20 31.706 31.680

Outros  pass ivos  não correntes 21 37.400 44.789

Total  do Pass ivo não corrente 75.559 82.905

Passivo Corrente

Financiamentos  obtidos 20 147.721 149.057

Fornecedores 22 14.150 16.195

Estado e outros  entes  públ icos 23 2.212 1.218

Outros  credores 24 1.314 1.160

Outros  pass ivos  correntes 25 21.788 14.247

Total  Pass ivo corrente 187.185 181.877

Total do Passivo 262.744 264.782

Total do capital próprio e passivo 169.337 146.752

Notas

Demonstração da Posição Financeira em 30 de setembro de 2014 e 

30 de junho de 2014 

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras
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Relatório do Conselho de Administração 

 
1º Trimestre 2014/2015 

 
 
 

EVOLUÇÃO DA ATIVIDADE NO 1º SEMESTRE 

 

A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, doravante, designada, abreviadamente por SCP – 

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 2014 e 30 de Setembro de 2014, destacando em seguida os seguintes factos: 

 

 

1. Análise das demonstrações financeiras 

 

1.1. Os resultados no 1º trimestre foram positivos em 24.623 milhares de euros, 

apresentando uma melhoria significativa face ao resultado de 7.238 milhares de euros 

no mesmo período do exercício anterior; 

 
1.2. O aumento verificado nos Proveitos Operacionais – Prestações de Serviços, é 

sobretudo reflexo da não participação nas competições europeias no exercício anterior 

conduzindo a um aumento das receitas com direitos televisivos de 681 milhares de 

euros (+18%) e de Bilheteira e bilhetes de época, com um aumento de 263 milhares de 

euros (+14%); 

 
1.3. O aumento verificado nos Proveitos Operacionais – Outros Rendimentos e Ganhos 

deriva da participação na Champions League, que originou um prémio de participação 

de 8.000 milhares de euros, a que se adicionam 500 milhares de euros relacionados 

com o empate no jogo Maribor – Sporting; 

 
1.4. Em termos de Gastos Operacionais, manteve-se a acentuada redução na rubrica de 

“Gastos com Pessoal”, em consequência do processo de reestruturação financeira e 

operacional, com uma redução do número de trabalhadores e salários, associada a 

uma optimização dos restantes custos operacionais. Assim, por comparação com o 
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período homólogo do exercício anterior, as remunerações descem 1.511 milhares de 

euros e as indemnizações reduzem-se em 2.081 milhares de euros.  

 
1.5. O ligeiro aumento da rubrica de “Fornecimentos e Serviços Externos” (+27%) deve-se à 

participação nas competições europeias, com os gastos decorrentes principalmente 

das deslocações, da publicidade incorrida para captação de mais receitas com vendas 

de bilhética e também com o novo contrato de parceria com a empresa fornecedora 

dos equipamentos desportivos, Macron; 

 
1.6. A redução das Amortizações e perdas de imparidade do plantel, reflecte uma redução 

do volume das imparidades do plantel, fruto do equilíbrio conseguido na época 

anterior entre os valores do investimento efectuado e a qualidade dos jogadores; 

 
1.7. Foram registadas mais - valias com a transacção de Passes de Jogadores no montante 

de 19.691 milhares de euros, um aumento de 3.421 milhares de euros face ao 

exercício anterior. Estas mais-valias estão principalmente associadas à alienação dos 

direitos desportivos dos jogadores Marcos Rojo, Eric Dier e Fito Rinaudo, enquanto que 

no exercício anterior estavam relacionadas com os atletas Bruma e Tiago Ilori; 

 
1.8. As variações na Situação Patrimonial são essencialmente devidas a: 

 

 Acréscimo de Activo, em especial relacionado com o aumento do valor do 

plantel, dos montantes a receber de entidades relacionadas, do saldo de 

Clientes associado sobretudo às vendas realizadas ao nível do Plantel, da Caixa 

e Equivalentes de Caixa, e dos Outros activos correntes, estes relacionados 

com os valores a receber da UEFA relativos à participação na Champions 

League; 

 Redução do Passivo, em grande parte relacionado com a redução dos valores a 

pagar com associações em participação (principalmente Fundo Doyen), e dos 

financiamentos obtidos e de fornecedores, em certa parte compensado pelo 

aumento dos Outros passivos correntes, consistindo principalmente nos 

acréscimos de gastos e rendimentos a reconhecer ao longo do exercício; 

 Aumento dos Capitais Próprios relacionado com o resultado líquido positivo do 

período em análise. 
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2. Início da época 2013/2014 

 

No trimestre, verificaram-se os seguintes investimentos e movimentações mais relevantes 

a nível do plantel: 

 Contratações: Hadi Sacko (Bordéus), Ryan Gauld (Dundee United), Naby Sarr 

(Olympique Lyonnais), Jonathan Siva (Estudiantes La Plata) e Ramy Rabia (Al Ahly 

Sporting Club); 

 

 Cedências temporárias de jogadores ao Sporting: Nani (Manchester United); 

  

 Cedências temporárias de jogadores do Sporting: Ruben Semedo (Reus), José Lopes 

“Zézinho” (AEL Limassol), Diogo Salomão (Deportivo Corunha), Wilson Eduardo 

(Dínamo de Zagreb), Valentim Viola (Karabukspor), Luís Almeida “Kikas” (Rapid 

Bucaresti) e Alberto Coelho “Betinho” (Brentford FC); 

  

 Alienações: Vítor Silva (Reus), Marcos Rojo (Manchester United), Fabian Rinaudo 

(Catania), Eric Dier (Tottenham), Mickael Meira (AEL Limassol) e Luka Stojanović 

(Apollon FC). 

  

A Sociedade manteve a inscrição da sua Equipa “B”, a qual vai competir na época 2014/15 na 

Segunda Liga. Em Julho de 2014 o Sporting rescindiu contrato com o treinador da equipa B, 

Abel Ferreira, tendo entrado para o seu lugar Francisco Barão. 

 

 

3. Rescisão de contratos com Doyen Sports – Marcos Rojo e Zakaria Labyad 

 

No dia 14 de agosto de 2014, sem prejuízo da nulidade dos contratos celebrados com a Doyen, 

relacionados com os jogadores Marcos Rojo e Zakaria Labyad, a Sporting SAD procedeu à 

resolução com justa causa dos mesmos. 

 

Decorrente da alienação, a título definitivo, dos direitos desportivos e de 100% dos direitos 

económicos do jogador Marcos Rojo ao Manchester United em 19 de agosto de 2014, pelo 

valor total de Euros 20 milhões, em consequência da resolução com justa causa do contrato 

celebrado com esta entidade para a comparticipação dos direitos económicos do Jogador, em 

29 de agosto de 2014, a Sporting SAD liquidou à Doyen o valor investido por esta entidade 

(Euros 3 milhões), nos termos legais.  

 

A Doyen considera que é detentora de 75% dos direitos económicos do jogador, pelo que 

entende que deveria ser remunerada, pelo menos, de acordo com essa percentagem 

perfazendo o montante de Euros 15 milhões. No entanto, a Sporting SAD considera que este 

argumento não é válido tendo em consideração o acima exposto. A Sporting SAD entende que 

foi gravemente prejudicada tendo sofrido prejuízos nunca inferiores a Euros 10 milhões. 
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Adicionalmente, nesse mesmo dia, a Sporting SAD liquidou igualmente à Doyen o valor 

investido por esta entidade (Euros 1,5 milhões) relativamente ao jogador Zakaria Labyad. 

 

4. Reestruturação financeira e societária do Grupo Sporting 

 

Foi assinado, no passado dia 14 de Novembro o Acordo Quadro de Reestruturação Financeira 

entre, por um lado, a Sporting SAD, o Sporting Clube de Portugal (SCP), a Sporting SGPS, SA e a 

Sporting Património e Marketing, SA (SPM) e, por outro lado, o Banco Comercial Português, SA 

e o Novo Banco, SA. 

 

O Acordo Quadro contempla um conjunto de medidas e operações que incluem, entre outros, 

a renegociação dos termos e condições dos financiamentos bancários existentes mediante a 

contratação de novas linhas de financiamento em condições mais vantajosas para o Grupo 

SCP, o reembolso dos saldos inter-grupo, designadamente da dívida do SCP à Sporting SAD e à 

SPM; o aumento de capital da Sporting SAD por conversão de dívida da SAD à Holdimo 

Participações e Investimentos, SA e por novas entradas em dinheiro a efectuar por 

investidores externos, bem como a emissão de novos valores mobiliários obrigatoriamente 

convertíveis (VMOC) em acções da Sporting SAD por conversão de dívida dos Bancos. 

 

Este acordo contempla também a disponibilização de uma linha de crédito intercalar, no 

montante de 20 milhões de Euros, com vista ao reembolso do actual Empréstimo 

Obrigacionista, “Sporting SAD 2014”, com vencimento ocorrido em 22 de Novembro. 

 

O processo de reestruturação financeira é crucial para o Grupo Sporting, e em concreto para a 

Sporting SAD, na medida em que permite à Sociedade, por um lado, elevar os seus capitais 

próprios, criar condições para assegurar o cumprimento dos requisitos do Fair Play financeiro 

exigidos pela UEFA para a participação nas competições europeias e, por outro lado, dotar a 

Sociedade dos meios necessários à gestão da sua actividade. Por outro lado, tal processo 

permite ainda uma simplificação da estrutura societária do Grupo Sporting, mediante a fusão 

por incorporação da SPM na Sporting SAD, por via da qual o património da SPM será 

globalmente transferido para a Sporting SAD, com a consequente extinção da SPM. 

 

A este respeito cumpre informar que foi deferido pela Autoridade Tributária o pedido de 

isenção do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT) na operação 

de prorrogação do direito de superfície que incide sobre o Estádio José Alvalade e o edifício 

Multidesportivo; bem como o pedido de isenção do IMT, Imposto de Selo, emolumentos e 

outros encargos legais na operação de fusão referida no parágrafo anterior.  

 

Assim, na sequência deste acordo, foi, no passado dia 21 de Novembro, outorgada a escritura 

pública, bem como efectuado o respectivo registo comercial, da fusão entre a Sporting 

Património e Marketing, S.A. e a Sporting SAD. A referida fusão assumiu a forma jurídica de 

fusão por incorporação total, pelo que foi transferida para a Sporting SAD a totalidade do 

património da sociedade incorporada, a Sporting Património e Marketing, S.A, com a 

consequente extinção desta. 
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A fusão implicou um aumento de capital social da Sociedade no montante de Euros 

8.000.000,00, que, em consequência, passou para Euros 47.000.000,00.  

 

Adicionalmente, na mesma data, foi ainda outorgada escritura pública de aumento de capital 

social, em espécie, no montante de vinte milhões de euros, realizado mediante a incorporação 

de um crédito de igual montante detido pela sociedade anónima com a firma HOLDIMO-

PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS, SA, subscrito pela emissão de vinte milhões de novas 

acções, com o valor nominal de um euro cada uma, tendo, em consequência, o capital social 

da Sociedade sido novamente aumentado para sessenta e sete milhões de euros. 

 

Nos termos previstos no identificado Acordo Quadro, a Sporting SAD exercerá o direito de 

opção de aquisição da totalidade das Unidades de Participação do SPORTING PORTUGAL 

FUND, o que lhe permitirá recuperar a totalidade dos direitos económicos relativos aos 

seguintes 17 jogadores que compõem a actual carteira do SPORTING PORTUGAL FUND (parte 

dos quais já foram alienados pela Sporting SAD), pelo montante total de 12,65 milhões de 

Euros. 

 

 
 

 

5.  ACTIVIDADE DESPORTIVA  

 

5.1. 1ª Liga  
 
No final do Trimestre em análise estávamos na 6ª jornada, a equipa somava 10 pontos e 

estava no 7º lugar. Na presente data, à 10ª Jornada, o Sporting estava no 8º lugar com 17 

pontos, a oito pontos do líder. 

 

5.2. Champions League 
 
Em 28 de Agosto de 2014 decorreu o sorteio da Liga dos Campões, tendo o Sporting ficado 

colocado no Grupo G com o Chelsea (Inglaterra), Schalke04 (Alemanha) e Maribor (Eslovénia). 

No final do trimestre, a equipa encontrava-se em 3º lugar tendo empatado com o Maribor fora 
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(1-1) e perdido com o Chelsea em casa (0-1). À data do presente relatório, o Sporting encontra-

se em 2º lugar, tendo perdido na Alemanha com o Schalke 04 (3-4) e ganho em Alvalade à 

mesma equipa (4-2) e ao Maribor (3-1). 

 

5.3. Taça de Portugal 
 
O Sporting não realizou jogos na Taça de Portugal no 1º trimestre desta época. No entanto, à 

data do presente relatório o Sporting eliminou o FC Porto (1-3) e o Sporting de Espinho (0-5). 

 

5.4. Segunda Liga  
 
A prestação da Equipa B na Liga de Honra não tem sido muito satisfatória, encontrando-se, à 

data do presente relatório (15ª Jornada) no 13º lugar da Competição com 20 Pontos. 

 

 

Lisboa, 28 de Novembro de 2014 

 

O Conselho de Administração 

Presidente do Conselho: 

Bruno Miguel Azevedo Gaspar de Carvalho 

 

Vogais: 

Carlos Fernando Barreiros Godinho Vieira 

Vítor Manuel da Silva Ferreira 

Guilherme José Araújo da Costa Carracho Lourenço Pinheiro 

Paulo Miguel Soares Antunes da Silva 

Rui Pereira Caeiro 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

PARA O PERÍODO COMPREENDIDO 
 

ENTRE 
  

1 DE JULHO DE 2014 
 

E 
 

 30 DE SETEMBRO DE 2014 
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EUR'000 EUR'000

30.Set.14 30.Set.13

Prestações  de serviços 2 8.507 7.696

Outros  rendimentos  e ganhos  3 9.129 538

Rendimentos e ganhos operacionais sem transações com jogadores 17.636 8.234

Fornecimentos  e serviços  externos 4 (3.690) (2.903)

Gastos  com o pessoal 5 (5.612) (9.096)

Depreciações  e amortizações  excluindo plantel (255) (266)

Provisões  e perdas  por imparidade excluindo plantel 6 - (845)

Outros  gastos  e perdas  7 (674) (638)

Gastos e perdas operacionais sem transações com jogadores (10.231) (13.748)

Resultados operacionais sem transações com jogadores 7.405 (5.514)

Amortizações  e perdas  de imparidade do plantel 8 (1.926) (2.539)

Rendimentos/(gastos) com transações  com jogadores 9 19.691 16.270

Resultados operacionais das transações com jogadores 17.765 13.731

Resultados operacionais 25.170 8.217

Gastos  e perdas  financeiros 10 (1.122) (1.541)

Rendimentos  e ganhos  financeiros 10 575 562

Resultados antes de impostos 24.623 7.238

Imposto sobre o rendimento 27 - -

Resultado líquido do exercício 24.623 7.238

Resultado básico por ação (Euros) 18 0,631 0,186

Resultado diluído por ação (Euros) 18 0,631 0,186

Notas

Demonstração dos Resultados para os períodos 

findos em 30 de setembro de 2014 e 2013

RENDIMENTOS E GASTOS

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras
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EUR'000 EUR'000

30.Set.14 30.Jun.14

Ativo Não Corrente

Ativos  fixos  tangíveis 11 20.362 20.607

Ativos  intangíveis  - Va lor do plantel 12 27.055 24.726

Outros  ativos  intangíveis 92 92

Outros  ativos  não correntes  - Cl ientes 13 2.961 3.661

Outros  ativos  não correntes  - Entidades  relacionadas 13 77.424 72.589

Total  do Activo não corrente 127.894 121.675

Ativo Corrente

Cl ientes 14 22.717 19.283

Caixa  e equiva lentes  de ca ixa 15 4.176 1.942

Estado e outros  entes  públ icos 23 320 319

Outros  devedores 16 1.847 172

Outros  ativos  correntes 17 12.383 3.361

Total  do Ativo corrente 41.443 25.077

Total do Ativo 169.337 146.752

Capital Próprio

Capita l  socia l 18 39.000 39.000

Prémios  de emissão de acções 18 6.500 6.500

Valores  mobi l iários  obrigatoriamente convertíveis 18 47.925 47.925

Reservas  e resultados  acumulados 18 (211.455) (211.823)

Resultado l íquido do exercício 18 24.623 368

Total do Capital Próprio (93.407) (118.030)

Passivo Não corrente

Provisões 19 4.924 4.934

Responsabi l idades  com benefícios  pós-emprego 28 1.529 1.502

Financiamentos  obtidos 20 31.706 31.680

Outros  pass ivos  não correntes 21 37.400 44.789

Total  do Pass ivo não corrente 75.559 82.905

Passivo Corrente

Financiamentos  obtidos 20 147.721 149.057

Fornecedores 22 14.150 16.195

Estado e outros  entes  públ icos 23 2.212 1.218

Outros  credores 24 1.314 1.160

Outros  pass ivos  correntes 25 21.788 14.247

Total  Pass ivo corrente 187.185 181.877

Total do Passivo 262.744 264.782

Total do capital próprio e passivo 169.337 146.752

Notas

Demonstração da Posição Financeira em 30 de setembro de 2014 e 

30 de junho de 2014 

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras
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Resultado líquido do exercício 24.623 7.238

Elementos  pass íveis  de reversão na demostração dos  resultados - -

Elementos  pass íveis  de reversão no capita l  próprio:

    Remensurações 19 - -

Rendimento integral do exercício 24.623 7.238

Demonstração do Rendimento Integral para os períodos 

findos em 30 de setembro de 2014 e 30 de setembro de 2013

Notas

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras

EUR'000

30.Set.14

EUR'000

30.Set.13
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Capital 

Social

Prémios de 

Emissão de 

Acções

Outros 

Instrum. 

Cap.Próprio

Reserva 

Legal

Outras 

Reservas

Resultado 

líquido do 

exercício

Resultados 

Acumulados

Total do 

Capital 

Próprio

Saldo em 30 de Junho de 2013 39.000 6.500 47.925 3.506 (9.133) (43.816) (163.391) (119.409)

Aplicação de resultados - - - - - 43.816 (43.816) -

Resultado líquido do exercício - - - - - 368 - 368

Outro rendimento integral - Remensurações - - - - - - 1.011 1.011

Saldo em 30 de Junho de 2014 39.000 6.500 47.925 3.506 (9.133) 368 (206.196) (118.030)

Aplicação de resultados - - - - - (368) 368 -

Resultado líquido do exercício - - - - - 24.623 - 24.623

Outro rendimento integral - Remensurações - - - - - - - -

Saldo em 30 de setembro de 2014 39.000 6.500 47.925 3.506 (9.133) 24.623 (205.828) (93.407)

(valores expressos em milhares de euros)

exercícios findos em 30 de setembro de 2014 e 30 de junho de 2014 

Demonstração de Alterações dos Capitais Próprios para os

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras 
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EUR'000 EUR'000

30.Set.14 30.Set.13

Actividades operacionais:

  Recebimentos  de cl ientes , UEFA e  empresas  do grupo 17.313 9.097

  Pagamentos  a  fornecedores  e empresas  do grupo 14.310 11.704

  Pagamentos  ao Estado 2.997 4.433

  Pagamentos  ao pessoal 3.096 7.744

Fluxo gerado pelas operações (3.090) (14.784)

  Pagamento/Recebimento do Imposto s/Rendimento -

  Outros  recebimentos  /(pagamentos) relativos  à  actividade operacional  (168) (142)

Fluxos de caixa de actividades operacionais (1) (3.258) (14.926)

Actividades de investimento:

  Recebimentos :

     Activos  intangíveis  - plantel 22.650 6.057

22.650 6.057

  Pagamentos :

     Activos  intangíveis  - plantel 14.658 2.821

14.658 2.821

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 7.992 3.237

Actividades de financiamento:

  Recebimentos :

     Fundos  de Investimento/Parcerias -

     Empréstimos  obtidos 6.738 15.487

6.738 15.487

  Pagamentos  respeitantes  a :

     Fundos  de Investimento/Parcerias 4.738 85

     Empréstimos  obtidos 4.157 161

     Juros  e custos  s imi lares 343 390

9.238 636

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) (2.500) 14.851

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 2.234 3.162

Efeitos das diferenças de câmbio - -

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 1.942 1.256

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4.176 4.418

Demonstração dos Fluxos de Caixa de 3 meses dos exercícios findos

em 30 de setembro de 2014 e 2013

Para ser lido com as notas anexas integrantes das demonstrações financeiras 
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE 3 
MESES FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2014 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A SPORTING CLUBE DE PORTUGAL – Futebol, SAD (adiante designada apenas por “Sporting 

SAD”, “SAD” ou “Sociedade”), com sede social no Estádio José de Alvalade em Lisboa, foi 

constituída por escritura pública de 28 de Outubro de 1997, com um capital inicial de 34,9 

milhões de euros, com apelo à subscrição pública, regendo-se pelo regime jurídico especial 

estabelecido no Decreto-Lei nº 67/97, de 3 de Abril. 

 

Em 30 de Novembro de 2010, a Sporting SAD adquiriu ao Sporting Clube de Portugal e à 

Sporting SGPS, a totalidade do capital social da sociedade SCS - Sporting Comércio e Serviços, 

SA. 

 

Posteriormente, foi efectuada a fusão por incorporação da SCS, SA na Sporting SAD, 

atendendo ao facto de ambas as sociedades terem objectos sociais similares e existirem 

vantagens recíprocas na conjugação e concentração das respectivas actividades. 

 

A Sociedade tem por objecto social a participação em competições profissionais de futebol, a 

promoção e organização de espectáculos desportivos e o fomento ou desenvolvimento de 

actividades relacionadas com a prática desportiva profissionalizada da modalidade de futebol. 

 

Sede Social Estádio José de Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca - Lisboa  

Capital Social 39.000.000 Euros (39 milhões de acções com o valor nominal de 1 euro) 

N.I.P.C.  503 994 499 

 
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 28 de 

Novembro de 2014. 

 

Os membros do Conselho de Administração que assinam o presente relatório declaram que, 

tanto quanto é do seu conhecimento, a informação nele constante foi elaborada em 

conformidade com as Normas Contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e 

apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da Sociedade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - Futebol, SAD 
Relatório e Contas - Não Auditado 
1º TRIMESTRE 2014/2015 
_____________________________________________________________________________________ 

 18 

 

 
 
1. BASES DE PREPARAÇÃO E PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILISTICAS 
 

As demonstrações financeiras intercalares para o período de 3 meses findo em 30 de 

Setembro de 2014 foram preparadas de acordo com o previsto na Norma Internacional de 

Contabilidade nº 34 – Relato Financeiro Intercalar. 

 

As políticas contabilísticas utilizadas na preparação destas demonstrações financeiras 

intercalares são consistentes com as utilizadas na preparação das demonstrações financeiras 

do exercício findo em 30 de Junho de 2014, e descritas nas respectivas notas anexas.  

 

As demonstrações financeiras estão expressas em milhares de euros, arredondados ao milhar 

mais próximo.  

 
Estas demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das 
operações, a qual se encontra sujeita ao cumprimento do plano de reestruturação financeira 
consubstanciado no Acordo Quadro assinado em 14 de Novembro de 2014 com os principais 
financiadores, Millennium BCP e Novo Banco.  
 

No âmbito do plano de reestruturação financeira em curso e recapitalização da Sociedade, 
foram aprovadas as seguintes operações na Assembleia Geral da Sociedade, de 23 de Julho de 
2013, posteriormente à aprovação das mesmas na Assembleia Geral do Sporting Clube de 
Portugal, de 30 de Junho de 2013:  
 

 Aprovação da fusão por incorporação da Sporting SAD (Sociedade Incorporante) e SPM 
- Sporting Património e Marketing, SA (Sociedade Incorporada), na modalidade de 
fusão por incorporação, nos termos dos artigos 97º nº 4 alínea a) do Código das 
Sociedade Comerciais, com transferência do património da SPM, designadamente do 
direito de superfície sobre o Estádio José Alvalade e sobre o Edifício Multidesportivo; 
 

 Aumento do capital social da Sporting SAD por entrada em espécie, a realizar por 
subscrição particular pela sociedade Holdimo – Participações e Investimentos, SA, no 
montante de Euros 20 milhões, mediante a conversão de um crédito daquela entidade 
sobre a Sporting SAD, resultante de contrato de parceria de cooperação financeiro-
desportiva, através de emissão de 20 milhões de novas acções ordinárias, escriturais e 
nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada, pelo preço de subscrição de 1 Euro 
cada;  
 

 Autorização ao Conselho de Administração para proceder a um ou mais aumentos do 
capital social da Sporting SAD num montante total de Euros 18 milhões, a realizar por 
novas entradas em dinheiro através de subscrição particular junto de investidor(es) de 
referência seleccionado(s) pelo Conselho de Administração da Sociedade, com 
supressão do direito de preferência dos accionistas, com emissão de 18 milhões de 
novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada 
e pelo preço de subscrição de 1 Euro cada;  
 

 Emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções da 
Sociedade (“VMOC”), escriturais e nominativos, no montante de Euros 80 milhões, 
com o valor nominal de 1 Euro cada, com prazo de 12 anos, pelo preço de subscrição 
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de 1 Euro cada, obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias da Sporting SAD a 
um preço de conversão de 1 Euro cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 
4%, devida quando existam resultados distribuíveis pela Sporting SAD. A emissão será 
efectuada mediante subscrição privada com realização em espécie, consistindo na 
conversão de créditos detidos sobre a Sporting SAD pelo Banco Espírito Santo, SA 
(actualmente, Novo Banco, S.A.), no montante de Euros 24 milhões e pelo Banco 
Comercial Português, S.A., no montante de Euros 56 milhões;  
 

 Contratação de um empréstimo bancário até ao montante de Euros 68 milhões, 
destinado a liquidar dívida do SCP perante a Sporting SAD, bem como a liquidar dívida 
do SCP e da Sporting SAD perante o Banco Comercial Português, S.A. e o Banco Espírito 
Santo, S.A. (actualmente Novo Banco S.A.); 
 
 

A esta data encontram-se já concretizadas as seguintes operações aprovadas na Assembleia 
Geral da Sociedade, de 23 de Julho de 2013 no âmbito da reestruturação financeira em curso:  

 

 Foi realizada no dia 21 de Novembro de 2014 a escritura da fusão por 
incorporação da SPM - Sporting Património e Marketing, SA (Sociedade 
Incorporada), na Sporting SAD (Sociedade Incorporante) na modalidade de 
fusão por incorporação, nos termos dos artigos 97º nº 4 alínea a) do Código 
das Sociedade Comerciais, com transferência do património da SPM, a qual 
inclui a prorrogação do direito de superfície sobre o Estádio José Alvalade e 
sobre o Edifício Multidesportivo no valor de Euros 73 milhões. A fusão 
implicou um aumento de capital social da Sociedade no montante de Euros 8 
milhões, o qual, em consequência, passou para Euros 47 milhões;  
 

 No dia 21 de Novembro de 2014 foi igualmente outorgada escritura pública de 
aumento de capital social, em espécie, no montante de Euros 20 milhões, 
realizado mediante a incorporação de um crédito de igual montante detido 
pela sociedade Holdimo – Participações e Investimentos, SA, subscrito pela 
emissão de vinte milhões de novas acções, com o valor nominal de um euro 
cada uma, tendo, em consequência, o capital social da Sociedade sido 
novamente aumentado para Euros 67 milhões.  

 
Estão planeadas para os próximos dias a concretização das seguintes operações no âmbito da 
reestruturação financeira em curso:  
 

 Emissão de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis em acções da 
Sociedade (“VMOC”), escriturais e nominativos, no montante de Euros 80 milhões, 
com o valor nominal de 1 Euro cada, com prazo de 12 anos, pelo preço de subscrição 
de 1 Euro cada, obrigatoriamente convertíveis em acções ordinárias da Sporting SAD a 
um preço de conversão de 1 Euro cada, com taxa de juro anual bruta condicionada de 
4%, devida quando existam resultados distribuíveis pela Sporting SAD. A emissão será 
efectuada mediante subscrição privada com realização em espécie, consistindo na 
conversão de créditos detidos sobre a Sporting SAD pelo Banco Espírito Santo, SA 
(actualmente, Novo Banco, S.A.), no montante de Euros 24 milhões e pelo Banco 
Comercial Português, S.A., no montante de Euros 56 milhões;  
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 Contratação de um empréstimo bancário até ao montante de Euros 68 milhões, 
destinado a liquidar dívida do SCP perante a Sporting SAD, bem como a liquidar dívida 
do SCP e da Sporting SAD perante o Banco Comercial Português, S.A. e o Novo Banco 
S.A.;  
 

 Exercício do direito de opção de aquisição da totalidade das unidades de participação 
(UP’s) do Sporting Portugal Fundo que permitirá à Sociedade recuperar a totalidade 
dos direitos económicos relativos a 17 jogadores que compõem a actual carteira do 
referido Fundo, pelo montante total de Euros 12,65 milhões.  
 

É firme convicção do Conselho de Administração da Sporting SAD que a reestruturação 
financeira em curso, acordada com os financiadores, assenta em pressupostos económico-
financeiros aceitáveis e exequíveis, pelo que a continuidade das operações da Sociedade se 
encontra assegurada, tendo em consideração que as medidas previstas na reestruturação em 
curso visam permitir à Sociedade, por um lado, aumentar os seus capitais próprios e, por outro 
lado, dotar a Sociedade dos meios financeiros necessários à gestão da sua actividade.  
 
O objectivo do Conselho de Administração da Sporting SAD é de continuar a desenvolver as 
operações necessárias de forma a melhorar a performance económico-financeira obtida no 
exercício anterior, com a devida sustentabilidade. 

 

 

2. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 
 
A rubrica de prestações de serviços é analisada como segue:  

 

Prestações de serviços  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Direitos Televisivos  4.123  3.750 

Bilheteira e Bilhetes de Época  2.384  1.941 

Patrocínios e Publicidade  1.536  1.568 

Royalties  256  281 

Outros  208  156 

Total  8.507  7.696 

 
As prestações de serviços com entidades relacionadas totalizam Euros 557 milhares em 30 de 

Setembro de 2014 (Setembro de 2013:Euros 722 milhares). Ver Nota 26. 

 

As receitas de direitos televisivos apresentam a seguinte composição em 30 de Setembro de 

2014 e 2013: 

 

Direitos Televisivos  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Contrato de transmissão de direitos televisivos com a PPTV, SA  3.750  3.750 

Market Pool da Liga Campeões  308  - 

Transmissão de jogos particulares   65  - 

Total  4.123  3.750 
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As receitas de bilheteira e bilhetes de época apresentam a seguinte composição em 30 de 

Setembro de 2014 e 2013: 

 

Bilheteira e bilhetes de época  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Bilhetes de época  1.110  845 

Bilheteira Liga Nacional  565  924 

Bilheteira jogos particulares  144  172 

Bilheteira Liga Campeões  565  - 

Total  2.384  1.941 

 

As receitas dos bilhetes de época (gamebox) subiram face ao período homólogo dado a forte 

expectativa no início da época desportiva tendo em consideração o bom desempenho 

desportivo obtido na época 2013/2014 e a entrada directa na Champions League.  

 

A rubrica de patrocínios e publicidade inclui como principais sponsors: 

 

Patrocínios e Publicidade  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

PT - Portugal Telecom  491  612 

UNICER   475  559 

Macron/Puma  446  150 

Outros  124  247 

Total  1.536  1.568 

 

 

3. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 
 
A rubrica de Outros rendimentos e ganhos operacionais é analisada como segue:  

 

Outros proveitos operacionais  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Participações nas Competições Europeias  8.500  - 

Participações nas Competições Nacionais  -  - 

Participações em Competições Particulares  87  - 

Cedência de jogadores  489  473 

Outros  53  65 

Total  9.129  538 

 

As cedências dos jogadores referem-se às receitas provenientes de empréstimos temporários 

a outros clubes ou SAD’s de jogadores cujos direitos desportivos pertencem à Sporting 

Futebol, SAD. Neste período refere-se essencialmente à cedência do jogador Wilson Eduardo 

(Setembro de 2013: Valentin Viola e Luka Stajonovick). 
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4. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 
 
A rubrica de Fornecimentos e serviços externos decompõe-se conforme segue:  

 
Fornecimentos e serviços externos  Euros'000 Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Subcontratos  2.028  2.184 

Organização e deslocações e estadias de jogos  367  227 

Comissões  85  51 

Honorários  214  215 

Trabalhos especializados  205  125 

Equipamentos Desportivos  369  - 

Seguros  67  66 

Publicidade e Propaganda  153  14 

Outros FSE  202  21 

Total  3.690  2.903 

 

A rubrica de “Subcontratos” é decomposta como segue: 

 

Subcontratos  Euros'000 Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Renda Estádio (nota 26)  1.250  1.250 

Patrocínios e publicidade (nota 26)  197  316 

Manutenções  42  35 

Vigilância  20  19 

Limpeza  24  41 

Refeições  118  106 

Assistência aos jogos  160  180 

Outros  217  237 

Total  2.028  2.184 

 

 

O aumento da rubrica “Organização e deslocações e estadias de jogos” deve-se 

essencialmente ao maior número de jogos efectuados a nível internacional face à época 

anterior decorrente da participação nas competições europeias.  

 

A rubrica de Fornecimentos e serviços externos inclui transacções com entidades relacionadas 

que totalizam um montante de Euros 1.663 milhares (Setembro de 2013: Euros 1.778 

milhares) (Ver Nota 26). 
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5. GASTOS COM PESSOAL 
 
Os gastos com pessoal decompõem-se conforme segue:  

 

 
Gastos com o Pessoal  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Remunerações Órgãos Sociais  66  8 

Remuneração do Pessoal  4.689  6.200 

Indemnizações  17  2.098 

Encargos com remunerações  393  486 

Gastos com benefícios pós-emprego (Nota 28)  44  - 

Seguros  345  285 

Outros  58  19 

Total  5.612  9.096 

 

A rubrica de gastos com pessoal teve um decréscimo significativo face ao exercício homólogo, 

no valor de cerca de Euros 3,5 milhões decorrente do programa de redução de custos em vigor 

na Sporting SAD no âmbito da reestruturação financeira em curso. Esta redução de gastos 

decorre essencialmente dos seguintes factores:  

 

 Euros 1.511 milhares referentes a salários de jogadores e restante pessoal, 

decorrentes da reestruturação do plantel iniciada em maio de 2013;  

 

 Euros 2.081 milhares referentes a redução de gastos com indemnizações.  
 

 

A rubrica de remuneração de órgãos sociais inclui as remunerações do Conselho de 

Administração. Os membros do Conselho Fiscal e Assembleia Geral da Sporting SAD não são 

remunerados.   

  

A rubrica “Indemnizações” reflecte os gastos incorridos com rescisões de contratos de trabalho 

com jogadores e outros colaboradores da SAD. 

 

 

6. PROVISÕES E PERDAS POR IMPARIDADE (EXCLUINDO PLANTEL) 
 

As provisões e perdas por imparidade, excluindo plantel, decompõem-se conforme segue:  
 
Provisões e perdas por imparidade excluindo plantel Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Imparidade de clientes (Nota 14)  -  - 

Imparidade de outras dívidas a receber (Nota 16)  -  - 

Provisões para outros riscos e encargos (Nota 19)  -  845 

Total  -  845 
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7. OUTROS GASTOS E PERDAS  
 

Nos períodos findos em 30 de Setembro de 2014 e 2013, a rubrica de outros gastos e perdas 

detalha-se conforme segue:  

 

 
 
 

8. AMORTIZAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE DO PLANTEL 
 

Nos períodos findos em 30 de Setembro de 2014 e 2013, a rubrica de amortizações e perdas 

de imparidade do plantel detalha-se conforme segue:  

 
Amortizações e perdas por imparidade do plantel Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Amortizações do exercício - Futebol profissional (Nota 12)  1.926  2.539 

Perdas por imparidade - Futebol profissional (Nota 12)  -  - 

Total  1.926  2.539 

 
Em 30 de Setembro de 2014, não se verificaram perdas por imparidade respeitantes a 

jogadores (30 de Setembro de 2013: 0 jogadores). 

 
 
9. RENDIMENTOS/(GASTOS) COM TRANSACÇÕES DE PASSES DE JOGADORES 
 

Os rendimentos e gastos com transacções de passes de jogadores são analisados como segue 

(ver Nota 12):  

 

Rendimentos/(Gastos) com transacções  
de passes de jogadores 

Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Cedência de direitos económicos ao Sporting Portugal Fund  330  515 

Venda de direitos desportivos  19.342  15.857 

Mecanismo de solidariedade/compensação por formação  19  - 

Abate de direitos desportivos  -  (102) 

Total  19.691  16.270 

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Set.13

Quotizações 143 76

Impostos 196 152

Multas e penalidades 11 12

Prospeção de mercado 169 222

Direitos de imagem 126 -

Outros 29 176

Total 674 638

Outros gastos e perdas
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Os rendimentos com a cedência de direitos económicos ao Sporting Portugal Fund resultam do 

reconhecimento linear do rendimento gerado com as cedências efectuadas ao fundo, em 

função do período de contrato de trabalho desportivo que os jogadores celebraram com a 

Sociedade, assim como pelo reconhecimento do valor remanescente à data da transacção dos 

jogadores alienados em cada exercício. 

 

Os proveitos com transacções de jogadores, nomeadamente com a venda de direitos 

desportivos, resultam essencialmente das alienações dos seguintes jogadores: Marcos Rojo, 

Fito Rinaudo e Eric Dier. 

  

10. RESULTADOS FINANCEIROS 
 
Os resultados financeiros, nos períodos findos em 30 de Setembro de 2014 e 2013, 

apresentam o seguinte detalhe: 
 

Resultados Financeiros  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Gastos e perdas financeiros:     

Juros suportados     

   Empréstimos bancários  (499)  (741) 

   Empréstimos obrigacionistas e VMOC  (517)  (462) 

   Outros  (15)  (129) 

Desconto Financeiro  -  (32) 

Diferenças de câmbio desfavoráveis  (26)  (5) 

Comissões Bancárias  (49)  (143) 

Outros gastos e perdas financeiras  (16)  (29) 

Total  (1.122)  (1.541) 

Rendimentos e ganhos financeiros:     

Juros obtidos  572  556 

Diferenças de câmbio favoráveis  3  6 

Desconto Financeiro    - 

Total  575  562 

Resultado Financeiro  (547)  (979) 

 
 
A redução dos gastos financeiros com juros suportados com empréstimos bancários decorre 

essencialmente da redução da taxa média de endividamento face ao exercício homólogo por 

via da reestruturação financeira em curso.  

 

A rubrica de juros obtidos diz respeito essencialmente à remuneração da dívida de longo prazo 

das empresas do Grupo Sporting Clube de Portugal à Sociedade, cujo plano de pagamentos foi 

contratualizado no final de Setembro de 2011, com efeitos a partir de 1 Julho de 2011 (ver 

Notas 13 e 26). 
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11. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 
 

O detalhe da rubrica em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 apresenta-se 

conforme segue:   

 

Activos Fixos Tangíveis  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Jun.14 

Valor Bruto  25.636  25.627 

Depreciações acumuladas e perdas p/imparidade  (5.274)  (5.019) 

Total  20.362  20.608 

 
Durante os exercícios findos em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, o movimento 

ocorrido nas rubricas do activo fixo tangível, bem como nas respectivas depreciações e perdas 

de imparidade, foi como segue: 

 

 
 

 

 
 

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.14 Aumentos Alienações Regulariz 30.Set.14

Valor Bruto

   Terrenos 1.379 - - - 1.379

   Edi ficios  e Outras  Construções 21.710 - - - 21.710

   Equipamento Bás ico 1.769 - - - 1.769

   Equipamento Transporte 328 - - 328

   Equipamento Adminis trativo 300 - - 300

   Outros  Activos  Tangíveis 141 9 - - 150

   Investimentos  em Curso - - - - -

25.627 9 - - 25.636

Amortiz. Acumuladas e Perdas p/Imparidade

   Edi ficios  e Outras  Construções (3.233) (205) - - (3.438)

   Equipamento Bás ico (1.061) (47) - - (1.108)

   Equipamento Transporte (328) (1) - (329)

   Equipamento Adminis trativo (289) (1) - (290)

   Outros  Activos  Tangíveis (108) (1) - - (109)

(5.019) (255) - - (5.274)

Valor Líquido 20.608 (246) - - 20.362

30.Setembro.2014

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.13 Aumentos Alienações Regulariz 30.Jun.14

Valor Bruto

   Terrenos 1.379 - - - 1.379

   Edi ficios  e Outras  Construções 21.710 - - - 21.710

   Equipamento Bás ico 1.769 - - - 1.769

   Equipamento Transporte 358 - (30) - 328

   Equipamento Adminis trativo 297 3 - - 300

   Outros  Activos  Tangíveis 122 18 - - 141

   Investimentos  em Curso 92 - - (92) -

25.727 22 (30) (92) 25.627

Amortiz. Acumuladas e Perdas p/Imparidade

   Edi ficios  e Outras  Construções (2.412) (821) - - (3.233)

   Equipamento Bás ico (873) (188) - - (1.061)

   Equipamento Transporte (323) (35) 30 - (328)

   Equipamento Adminis trativo (282) (7) - (289)

   Outros  Activos  Tangíveis (105) (3) - - (108)

(3.995) (1.054) 30 - (5.019)

Valor Líquido 21.732 (1.033) - (92) 20.607

30.Junho.2014
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À data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 a rubrica “Terrenos” e “Edifícios e 

outras construções” refere-se essencialmente à Academia de Alcochete, a qual encontra-se em 

regime de locação financeira (Nota 20). O detalhe apresenta-se conforme segue:  

 

 

Academia Sporting  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Jun.14 

Valor Bruto     

  Terrenos  1.379  1.379 

  Edifícios e Outras Construções  21.707  21.707 

  23.086  23.086 

Amortizações Acumuladas     

  Terrenos  -  - 

  Edifícios e Outras Construções  3.438  3.231 

  3.438  3.231 

     

Valor Liquido  19.648  19.855 

 

As depreciações dos activos fixos tangíveis estão registadas na rubrica “Amortizações 

excluindo depreciação do plantel”. 

 

A Academia do Sporting encontra-se dada como garantia de empréstimos bancários da 

Sporting SAD (nota 29).  

 

 

12.  ATIVOS INTANGÍVEIS - VALOR DO PLANTEL 
 

A rubrica plantel de futebol engloba os jogadores sobre os quais a Sporting SAD detém os 

respectivos direitos de inscrição desportiva. 

 

O detalhe da rubrica em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 apresenta-se 

conforme segue:   

 

Valor do Plantel  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Jun.14 

Valor Bruto  36.966  38.863 

Amortiz. Acumuladas e Perdas p/Imparidade  (9.911)  (14.137) 

Total  27.055  24.726 

 

O movimento ocorrido na rubrica do activo intangível – valor do plantel, bem como nas 

respectivas amortizações e perdas de imparidade, foi como segue: 

 

 
 

 

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.14 Aumentos Alienações
Regularizações

 e abates
Imparidade 30.Set.14

Valor Bruto 38.863 8.286 (8.400) (1.783) - 36.966

Amortiz. Acum. e Perdas  p/Imparidade (14.137) (1.926) 4.369 1.783 - (9.911)

Total 24.726 6.360 (4.031) - - 27.055

30.Setembro.2014
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Esta rubrica compreende os custos incorridos com a aquisição dos direitos desportivos dos 

jogadores profissionais de futebol (Valor do Plantel), e demais despesas relacionadas, tais 

como comissões de intermediação e prémios de assinatura, líquidos de amortizações 

acumuladas e de perdas por imparidade. Desta forma, o custo de aquisição compreende as 

importâncias despendidas a favor da entidade transmitente do jogador e dos intermediários 

na transacção. 

 

Nos primeiros três meses da presente época 2014/2015 destacam-se seguintes ocorrências: 

 

 Contratações: Ryan Gauld (Dundee United FC), Jonathan Silva (Estudiantes La Plata),  

Naby Sarr (Olympique Lyonnais), Hadi Sacko (FC Girondins) e Ramy Rabia (Al Ahly SC).  

 

 Alienações: Marcos Rojo (Manchester City), Fito Rinaudo (Catania) e Eric Dier 

(Tottenham). 

  

Os valores líquidos contabilísticos dos jogadores à data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de 

Junho de 2014 são agrupados da seguinte forma: 

 

 
 

 

O plantel da equipa de futebol profissional registado na Liga Portuguesa de Futebol 

Profissional para a época desportiva 2014/2015 é composto por 27 jogadores, dos quais 12 

(44%) foram formados pelo Sporting e 15 são jogadores que competem regularmente nos 

diversos escalões das respectivas selecções nacionais.  

 

Relativamente à equipa B o plantel da equipa de futebol profissional registado na Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional é composto por 27 jogadores, dos quais 17 (63%) foram 

formados pelo Sporting. 

 

Durante a época que terminou em 30 de Junho de 2014, o plantel da equipa de futebol 

profissional registado na Liga Portuguesa de Futebol Profissional foi composto por 21 

jogadores, dos quais 6 (28,5%) foram formados pelo Sporting e 15 são jogadores que 

competem regularmente nos diversos escalões das respectivas selecções nacionais.  

 

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.13 Aumentos Alienações
Regularizações

 e abates
Imparidade 30.Jun.14

Valor Bruto 54.404 13.145 (17.861) (10.825) - 38.863

Amortiz. Acum. e Perdas  p/Imparidade (26.162) (8.029) 8.845 11.209 - (14.137)

Total 28.242 5.116 (9.016) 384 - 24.726

30.Junho.2014

Nrº Euros'000 Nrº Euros'000

Jogadores Valor Total Jogadores Valor Total

Inferior a  1 000 000 Euros 29 8.633 25 8.633

Entre 1 000 000 e 2 000 000 de Euros 6 8.079 6 8.079

Superior a  2 000 000 de Euros 2 8.014 3 8.014

Totais 37 24.726 34 24.726

30.Jun.1430.Set.14
Valor líquido contabilistico  de 

Jogadores
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Relativamente à equipa B o plantel da equipa de futebol profissional registado na Liga 

Portuguesa de Futebol Profissional foi composto por 22 jogadores, dos quais 11 (50%) foram 

formados pelo Sporting. 
 

 

13. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES 
 

Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, os outros activos não correntes detalham-

se do seguinte modo: 

 

 
 

O Conselho de Administração da Sociedade contratualizou em final de Setembro de 2011, com 

o Sporting Clube de Portugal e outras empresas do Grupo Sporting, o plano de pagamentos de 

longo prazo, o qual inclui uma remuneração à taxa Euribor a 6 meses acrescida de um spread 

de 2,35%, em que se estabelecem os termos e condições de reembolso do montante inicial de 

Euros 53.976 milhares, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2011 (ver Nota 10). Os valores a 

receber das empresas do Grupo Sporting decorrem essencialmente de um conjunto de 

operações incluídos nas reestruturações financeiras passadas. 

 

Os valores a receber relativos a vendas de jogadores com vencimento num prazo superior a 1 

ano respeitam às seguintes entidades: 

 

 
 

Estes valores encontram-se registados ao custo amortizado, de acordo com a política 

contabilística descrita na nota 1.8. 

 
  

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Valores  a  receber de entidades  relacionadas  (ver nota 26) 77.424 72.589

Valores  a  receber de cl ientes 2.961 3.661

Total 80.385 76.250

Outros activos não correntes

Euros'000 Euros'000
30.Set.14 30.Jun.14

Sport Clube Corinthians Paulista 3.000 3.000

Catania Football Clubs 300 -

Galatasaray - 1.000

Desconto Financeiro (339) (339)

Total 2.961 3.661

Clientes
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14. CLIENTES 
 
À data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica de clientes detalha-se 

como segue:  
 

 
 

A decomposição desta rubrica pelos principais saldos a receber de actividades comerciais 

correntes e vendas de jogadores detalha-se conforme segue:  

 

 
 

 

O movimento ocorrido na rubrica de perdas por imparidade de clientes nos exercícios findos 

em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 é o seguinte: 

 

 
 

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Clientes Conta Corrente 22.717 19.283

Clientes cobrança duvidosa 7.143 7.170

Perdas por imparidade de clientes (7.143) (7.170)

Total 22.717 19.283

Clientes

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Actividades comerciais correntes
PPTV, SA 4.613 4.613

PT Corporativo 1.076 138

Puma 444 479

Federação Angolana de Futebol 309 309

Metlife Europe Limited - 252

Unicer - 7

Vendas de Jogadores e Mec. Solidariedade
Manachester United 10.000 -

Catania Football Clubs 1.100 -

Nice 1.117 1.117

Sport Clube Corinthians Paulista 1.000 1.000

Galatasaray 1.000 2.200

Norwich City Football Club - 4.772

Liverpool - 3.000

Futebol Clube do Porto, SAD 435 435

Freiburg 100 -

Outros 1.623 961

Total 22.717 19.283

Clientes 

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000
30.Jun.14 Aumentos (nota 6) Redução (nota 6) Dif.Cambial 30.Set.14

Perdas por imparidade 7.170 - (27) 7.143
Total 7.170 - - (27) 7.143

30. Setembro.14
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15. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 o detalhe de caixa e equivalentes de caixa 

apresenta os seguintes valores: 

 

 
 
 
16. OUTROS DEVEDORES 
 
À data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica de outros devedores 

detalha-se como segue:  

 

 
 

 

O movimento ocorrido na rubrica de perdas por imparidade de outros devedores nos períodos 

findos em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 é o seguinte: 

 

 
 

 
  

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.13 Aumentos (nota 6) Redução (nota 6) Dif.Cambial 30.Jun.14

Perdas por imparidade 6.625 672 - (127) 7.170

Total 6.625 672 - (127) 7.170

30.Junho.14

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Caixa 1 1

Depósitos bancários à ordem 4.175 1.941

Total 4.176 1.942

Caixa e equivalentes de caixa

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Adiantamentos a fornecedores 203 203

Outros 2.079 404

Perdas por imparidade de outros devedores (435) (435)

Total 1.847 172

Outros devedores

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.14 Aumentos (nota 6) Redução (nota 6) Dif.Cambial 30.Set.14

Perdas por imparidade 435 - - - 435

Total 435 - - - 435

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.13 Aumentos (nota 6) Redução (nota 6) Dif.Cambial 30.Jun.14

Perdas por imparidade 220 215 - - 435

Total 220 215 - - 435
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17. OUTROS ATIVOS CORRENTES 
 
Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica de outros activos correntes 

decompõe-se conforme segue: 
 

 
 

 

O montante registado nas rubricas de acréscimos de rendimentos de mecanismo de 

solidariedade e venda de direitos desportivos refere-se essencialmente à alienação do jogador 

João Moutinho do FC Porto para o Mónaco, ocorrida no mês de Junho de 2013. 

 

 

18. CAPITAL PRÓPRIO 
 
Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica de capital próprio decompõe-se 

conforme segue: 
 

 
 

Capital Social e prémios de emissão de acções 

 

A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD é uma Sociedade Aberta com acções cotadas na 

Euronext Lisboa. 

 

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Acréscimos de rendimentos

   Patrocinios e Publicidade 430 680

   Liga Campeões - Fase de Grupos 8.500 -

   Liga Campeões - Market Pool 308 -

   Mecanismos de Solidariedade 1.206 1.206

   Venda de Direitos Desportivos 776 741

   Outros 97 75

Total 11.317 2.702

Gastos a reconhecer

   Prospeção de mercado 1.045 651

   Outros 21 8

Total 1.066 659

Total 12.383 3.361

Outros ativos correntes

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Capital Social 39.000 39.000

Prémios de emissão de acções 6.500 6.500

Reservas  (5.627) (5.627)

Valores Mobiliários de Obrigações Convertíveis 47.925 47.925

Resultados acumulados (205.828) (206.196)

Resultado líquido do exercício 24.623 368

Total (93.407) (118.030)

Capital próprio
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A SCP – Futebol, SAD foi constituída por escritura pública de 28 de Outubro de 1997, com um 

capital de Euros 34,9 milhões, com apelo à subscrição pública, regendo-se pelo regime jurídico 

especial estabelecido no Decreto-Lei nº 67/97, de 3 de Abril. 

 

Por escritura pública realizada em 31 de Julho de 2001, o capital social da sociedade foi 

elevado de Euros 34,9 milhões para 54,9 milhões. 

 

Este aumento foi concretizado por conversão de créditos detidos pelo Sporting Clube de 

Portugal e SPORTING – SGPS, SA, nos montantes parciais de Euros 3,05 milhões e 16,95 

milhões, respectivamente. 

 

Foi por escritura pública realizada em 31 de Julho de 2001 redenominado o capital social para 

Euros, mediante a aplicação do método padrão, convertendo o valor nominal de cada acção de 

mil escudos para 4,99 euros, com arredondamento para o cêntimo de euro mais próximo e 

consequente aumento de capital de Euros 22.230 milhares (Esc. 4 456 980), por contrapartida 

de resultados transitados, ascendendo o capital social da Sociedade a Euros 54,9 milhões. A 

operacionalização da redenominação do capital foi concretizada em 11 de Outubro de 2001.  

 

Em 2 de Setembro de 2002 foram admitidas à negociação no Segundo Mercado as 4 milhões 

de acções correspondentes ao aumento do capital social atrás mencionado. 

 

Por escritura pública realizada em 30 de Junho de 2004 o capital social foi reduzido de Euros 

54,9 milhões para Euros 22 milhões, sendo a importância da redução de Euros 32,9 milhões 

destinada a cobertura de prejuízos da Sociedade verificados nos exercícios anteriores, 

efectuada de forma proporcional, mediante a redução do valor nominal das acções de 4,99 

euros para 2 euros. 

 

Por escritura pública realizada em 31 de Março de 2005 o capital social foi elevado de Euros 22 

milhões para Euros 42 milhões. O aumento de capital foi efectuado mediante a emissão de 10 

milhões de novas acções escriturais nominativas, com o valor nominal de 2 euros e um ágio de 

0,65 euros cada, tendo gerado um prémio de emissão de acções no valor de Euros 6,5 milhões. 

 

Em 2 de Dezembro de 2010, procedeu-se ao registo comercial da deliberação de redução do 

capital social da SCP Futebol - SAD aprovada na Assembleia Geral da Sociedade de 9 de 

Setembro de 2010, de redução do capital social da Sporting, Futebol SAD para euros 21 

milhões, representado por 21.000.000 de acções, com o valor nominal de euro cada. 

 

Finalmente, por escritura pública realizada em 17 de Janeiro de 2011, o capital social foi 

elevado de euros 21 milhões para Euros 39 milhões, mediante novas entradas em dinheiro 

através da emissão de 18 milhões de novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o 

valor nominal de 1 Euro cada, tendo o Sporting Clube de Portugal subscrito a quase totalidade 

das acções. 
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Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, as participações no capital social são 

detalhadas conforme segue:  

 

 
 

Conforme preconizado pelos Estatutos da Sociedade, o capital Social é composto por acções 

de categoria A e B. O respectivo detalhe à data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 

2014 é o seguinte: 

 

 
O Sporting Clube de Portugal é titular da totalidade das acções da Categoria A (9.849.622 

acções). Os estatutos prevêem direitos especiais inerentes às acções de categoria A, detidas 

pelo clube fundador, o Sporting Clube de Portugal, direitos que decorrem directamente do 

regime Jurídico aplicável às sociedades anónimas desportivas. Ver no Relatório do Governo da 

Sociedade informação mais detalhada sobre os seus direitos especiais.  

 

As acções da classe B correspondem a acções ordinárias sem direitos especiais. 

 

Valores mobiliários de obrigações convertíveis 

 

Em 14 de Janeiro de 2011 foi concluída a Oferta Pública de Subscrição respeitante à emissão 

de 55 milhões de Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis (“VMOC”) com o valor 

nominal de um 1 Euro, a qual foi integralmente subscrita, com data de maturidade de Janeiro 

de 2016. 

 

Tal como descrito na política contabilística 1.14, a componente de capital desta emissão é de 

Euros 47.925 milhares e a componente de passivo financeiro, à data de 30 de Junho de 2014 e 

2013, é de Euros 2.971 milhares e Euros 4.306 milhares, respectivamente (ver Nota 20).  

 

Reservas  

 

Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, o detalhe das reservas apresenta-se como 

segue: 

 

Acionistas Nrº. Acções % Capital Nrº. Acções % Capital

Sporting Clube de Portugal 9.858.745 25,28 9.858.745 25,28

Sporting, SGPS 24.962.270 64,01 24.962.270 64,01

Outras entidades do Grupo Sporting 7.362 0,02 7.362 0,02

Olivedesportos SGPS, SA 2.134.770 5,47 2.134.770 5,47

Capital disperso 2.036.853 5,22 2.036.853 5,22

Total 39.000.000 100 39.000.000 100

30 de setembro de 2014 30 de junho de 2014

Categoria das Acções Nrº. Acções %

Categoria A 9.849.622 25,26

Categoria B 29.150.378 74,74

Total 39.000.000 100,00
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O Código das Sociedades Comercias estabelece que, pelo menos, 5% do resultado líquido 

anual tem de ser destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente pelo menos 

20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em caso de liquidação da Sporting 

SAD, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos depois de esgotadas as outras reservas, ou 

incorporada no capital. 

 

Em 30 de Novembro de 2010, a Sporting SAD adquiriu ao Sporting Clube de Portugal e à 

Sporting SGPS, a totalidade do capital social da sociedade SCS - Sporting Comércio e Serviços, 

SA. Posteriormente, foi efectuada a fusão por incorporação da SCS, SA na Sporting SAD, 

atendendo ao facto de ambas as sociedades terem objectos sociais similares e existirem 

vantagens recíprocas na conjugação e concentração das respectivas actividades. 

 

Resultados acumulados  

 

Os resultados acumulados correspondem aos resultados líquidos dos exercícios anteriores, 

conforme deliberações efectuadas nas Assembleias Gerais. Adicionalmente, encontram-se 

registadas nesta rubrica as alterações decorrentes da aplicação, pela primeira vez, das Normas 

Internacionais de Relato Financeiro e o valor das remensurações referentes aos benefícios pós-

emprego.  

 

 

Resultado por acção  

 

O resultado por acção nos exercícios findos em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 

apresenta-se conforme segue:  

 

Resultado por acção  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Set.13 

Resultado líquido do exercício  24.623  7.238 
Número médio ponderado de 
acções  

 39.000.000  39.000.000 

Número de acções potenciais  55.000.000  55.000.000 
     

Resultado básico por acção (Euros)  0,631  0,186 

     

Resultado diluído por acção (Euros)  0,262  0,077 

 

 

A diluição dos resultados decorre da existência de valores mobiliários obrigatoriamente 

convertíveis (VMOC) em acções da Sporting SAD.  

 

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Reserva legal 3.506 3.506

Reserva de fusão (9.836) (9.836)

Outras reservas 703 703

Total (5.627) (5.627)

Reservas  
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19. PROVISÕES 
 
No decurso dos exercícios findos em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 

ocorreram os seguintes movimentos na rubrica de provisões para outros riscos e encargos:  

 

 
 

 
 

O montante apresentado na rubrica “Outras provisões” refere-se a provisões para fazer face a 

riscos relacionados com eventos/diferendos de natureza diversa, dos quais da sua resolução 

poderão resultar exfluxos de caixa. 

 

20. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 
 
À data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 os financiamentos obtidos 

apresentam o seguinte detalhe:  

 

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.14 Aumentos Redução Utilização 30.Set.14

Provisões para processos judiciais em curso 759 - - - 759

Provisões para processos fiscais em curso 2.040 - - - 2.040

Outras provisões 2.135 - (10) 2.125

Total 4.934 - - (10) 4.924

30.Setembro.14

Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Jun.13 Aumentos Redução Utilização 30.Jun.14

Provisões para processos judiciais em curso 217 750 (184) (24) 759

Indemnizações 7 - (7) - -

Provisões para processos fiscais em curso 1.951 395 (306) - 2.040

Outras provisões 3.065 310 (1.240) 2.135

Total 5.240 1.455 (1.737) (24) 4.934

30.Junho.14

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Não corrente

Empréstimo Obrigacionista - -

VMOC 1.433 1.433

Comissões - -

1.433 1.433

Empréstimo Bancário 7.835 7.835

Factoring 19.499 19.512

Leasings 2.939 3.072

Juros corridos e encargos - (172)

31.706 31.680
Corrente

Empréstimo Obrigacionista 20.000 20.000

VMOC 1.538 1.538

Comissões (12) (15)

Empréstimo Bancário 20.929 20.929

Leasings 1.180 1.322

Factoring 21.750 21.750

Letras/Garantias Bancárias Descontadas - -

Descoberto bancário 83.113 84.269

Juros corridos e encargos (777) (736)

147.721 149.057

Total 179.427 180.737

Dívida financeira



SPORTING CLUBE DE PORTUGAL - Futebol, SAD 
Relatório e Contas - Não Auditado 
1º TRIMESTRE 2014/2015 
_____________________________________________________________________________________ 

 37 

 

 
Em 20 de Julho de 2011, foi inteiramente subscrito, com uma procura de 59,07% superior à 

oferta, um novo Empréstimo Obrigacionista denominado Sporting SAD/2014, no valor de 

Euros 20 milhões. 

 

Os valores mobiliários de obrigações convertíveis (VMOC) encontram-se descritos na Nota 18.  

 

Os empréstimos bancários decorrem essencialmente do processo de reestruturação financeira 

contratado pelo Grupo Sporting com os bancos Millennium BCP e BES em 30 de Dezembro de 

2008, sobre os quais não tem ocorrido pagamento sobre o serviço da dívida. No entanto, 

importa salientar que estes montantes encontram-se sujeitos à reestruturação financeira em 

curso, conforme divulgado na nota 1, pelo que há um compromisso para que a respectiva 

dívida não seja exigida a curto-prazo.  

 

O factoring decorre essencialmente da cedência de créditos futuros, com recurso, aos bancos 

Millennium BCP e BES. O detalhe das receitas cedidas apresenta-se conforme segue:  

 

Dívida bancária remunerada 

 
As principais condições contratuais dos financiamentos em vigor à data de 30 de Setembro de 

2014 e 30 de Junho de 2014 são as seguintes: 

 

 
 

Importa salientar que no quadro acima não se encontram apresentados os valores referentes a 

encargos com empréstimos e comissões.  
  

Euros'000 Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14 30.Jun.13

FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS

Não corrente

Empréstimos  Bancários :

     BCP 5.013 5.013 5.013 29-Dez-16

     BES 2.822 2.822 2.822 29-Dez-16

Outros  Financiamentos :

     BCP/BES - Factoring 19.499 19.512 22.407 31-Dez-16

     Empréstimo Obrigacionis ta - - 20.000 22-Nov-14

     VMOC - Componente Dívida 1.433 1.433 2.971 19-Jan-16

28.767 28.780 53.213

Corrente

Empréstimos  Bancários :

     BES 5.010 5.010 5.010 30-Jun-15

     BCP 9.990 9.990 9.990 30-Jun-15

     Outras  insti tuições  financeiras 2.929 2.929 3.058 -

     BCP/Bes  Letras  Descontadas - - 7.000 30-Jul -13

     BES - l inha de crédito corrente 3.000 3.000 3.000 -

     BCP/BES - Descoberto bancário 83.113 84.269 52.749 -

     Empréstimo Obrigacionis ta 20.000 20.000 - 22-Nov-14

Outros  Financiamentos :

     VMOC - Componente Dívida 1.538 1.538 1.336 19-Jan-15

     BCP/BES - Factoring 21.750 21.750 19.790 30-Jun-15

147.330 148.485 101.933

Total 176.097 177.266 155.146

Euribor a  3M + 1%

Taxa de Juro

Euribor a  3M + 1%

Maturidade

Variável

Euribor a  3M + 1%

2,50%

9,25%

Euribor a  3M + 1%

Financiamentos obtidos

9,25%

3,00%

7,30%

6,75%

Variável

3,00%

2,50%
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Locação financeira 

 

A Sociedade regista no seu activo fixo tangível os activos adquiridos em regime de locação 

financeira, nomeadamente a Academia (Nota 11).  

 

À data de 30 de Setembro de 2014, o detalhe do plano de pagamentos futuros de capital e 

juros apresenta-se conforme segue:  

 

 
 

 

 

21. OUTROS PASSIVOS NÃO CORRENTES 
 
Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica de outros passivos não correntes 

detalha-se conforme segue:  

 

 
 
A rubrica de “Fornecedores” respeita essencialmente a aquisição de direitos desportivos e 

económicos a clubes de Futebol e a terceiros, comissões de intermediação, prospecção de 

mercado e direitos de imagem de jogadores. A decomposição desta rubrica pelos principais 

saldos a pagar detalha-se conforme segue:  

 

 

 

 

 

 

Leasings Pagamentos futuros
Prestações 

Euros'000

Juros 

Euros'000

Capital 

Euros'000

2014/2015 1.236 30 1.206

2015/2016 1.614 26 1.622

2016/2017 1.299 9 1.299

Total 4.149 65 4.127

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Fornecedores 575 1.678

Outras operações com pessoal 200 192

Rendimentos a reconhecer - cedência de direitos de jogadores (Nota 25) 393 1.713

Outros credores não correntes - Associação em Participação 36.232 41.206

Total 37.400 44.789

Outros passivos não correntes
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A rubrica “Outras operações com pessoal” refere-se a prémios de assinatura a pagar a 

jogadores ainda não vencidos e com vencimento superior a um ano. 

 

A rubrica “Outros Credores não correntes – Associação em participação” diz respeito a 

montantes já recebidos referentes à cedência de parte dos direitos económicos de alguns 

jogadores. O detalhe da rubrica a 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 é o seguinte:  

 

 

 
 

Conforme referido na Nota 1, encontra-se aprovado em Assembleia Geral o aumento do 

capital social da Sporting SAD por entrada em espécie, a realizar por subscrição particular pela 

Holdimo – Participações e Investimentos, SA, no montante de Euros 20 milhões, mediante a 

conversão de um crédito desta entidade sobre a Sporting SAD (nota 21), resultante de 

contrato de parceria de cooperação financeiro-desportiva, através de emissão de 20.000.000 

novas acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de 1 Euro cada, pelo 

preço de subscrição de 1 Euro cada. 

 

No dia 14 de agosto de 2014, sem prejuízo da nulidade dos contratos celebrados com a Doyen, 

relacionados com os jogadores Marcos Rojo e Zakaria Labyad, a Sporting SAD procedeu à 

resolução com justa causa dos mesmos. 

 

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Valores a pagar de aquisição de jogadores - Clubes

Spartak Moscow - 1.000

Espiri to Santo Sociedade Esportiva - 175

Sub-Total - 1.175

Valores a pagar de aquisição de jogadores - Outros fornecedores

Teamsport - Agenciamento Esportivo Ltd 90 120

Multimédia  Sports  - Creative Sports  Agents  SL 100 100

HSC Spor 119 -

Interfootbal l  - Management 75 75

LMP Bomore 72 72

Sport Cover 60 -

Keysports  Management 40 50

Associação Desportis ta  Class is ta  Nitro Quimica 19 19

Sub-Total 575 436Sub-Total

Desconto Financeiro - 67

Total 575 1.678

Fornecedores não correntes

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Holdimo SA 20.000 20.000

Quality Football Ireland Ltd 13.600 14.074

Leiston Holdings 2.632 2.632

Doyen Sports Investments - 4.500

Total 36.232 41.206

Outros credores não correntes - Associação em 

Participação
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Decorrente da alienação, a título definitivo, dos direitos desportivos e de 100% dos direitos 

económicos do jogador Marcos Rojo ao Manchester United em 19 de agosto de 2014, pelo 

valor total de Euros 20 milhões, em consequência da resolução com justa causa do contrato 

celebrado com esta entidade para a comparticipação dos direitos económicos do Jogador, em 

29 de agosto de 2014, a Sporting SAD liquidou à Doyen o valor investido por esta entidade 

(Euros 3 milhões), nos termos legais.  

 

A Doyen considera que é detentora de 75% dos direitos económicos do jogador, pelo que 

entende que deveria ser remunerada, pelo menos, de acordo com essa percentagem 

perfazendo o montante de Euros 15 milhões. No entanto, a Sporting SAD considera que este 

argumento não é válido tendo em consideração o acima exposto. A Sporting SAD entende que 

foi gravemente prejudicada tendo sofrido nunca inferiores a Euros 10 milhões. 

 

Adicionalmente, nesse mesmo dia, a Sporting SAD liquidou igualmente à Doyen o valor 

investido por esta entidade (Euros 1,5 milhões) relativamente ao jogador Zakaria Labyad. 

 

 

 

22. FORNECEDORES 
 
Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014 o detalhe dos principais saldos de 

fornecedores é apresentado conforme segue:  
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Os principais saldos em dívida apresentados referem-se fundamentalmente a aquisição de 

direitos desportivos e económicos e direitos de imagem de jogadores, comissões de 

intermediação, entre outros.  

 

  

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Fornecedores com valores a pagar de aquisição de jogadores - Clubes

Spartak Moscow 2.000 -

Dundee United Footbal l 1.654 -

Li tex Lovech 1.000 2.500

FC Girondins  Bourdeaux 750 -

Olympique Lyonnais 750 -

Al  Ahly Sporting club 500 -

MLS - Major League Soccer, LLC 481 963

Espiri to Santo Sociedade Esportiva 175 350

Estudiantes  de La  Plata 35 147

Vitória  Sport Clube, Futebol  SAD - 2.214

Clube Atléctico de Madrid, SAD - 1.500

Istanbul  Basaksehir Futbol  Yati rmlari - 500

Marítimo da Madeira  Futebol , SAD - 308

Académica de Coimbra - 308

Kashiwa Reysol - 200

Sub-total 5.345 8.989

Outros fornecedores com valores a pagar de aquisição de jogadores e outros serviços

Gondry Financia l  Services 1.087 1.087

LMP Bomore 350 278

Interfootbal l  - Management 350 275

Hency Trading Ltd 300 300

For Gool 272 272

Credigold 205 311

Buttonpath Limited 184 424

Starmon Holding, SA 126 108

Pacheco & Teixeira 94 150

SP Internacional  Sports  Management 60 60

Soccer Features , Limited 25 70

Outros  5.752 3.871

Sub-total 8.805 7.206

Total 14.150 16.195

Fornecedores
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23. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 
 
Os saldos com o Estado e outros entes públicos detalham-se como segue:  

 

 
 

 

24. OUTROS CREDORES 
 
À data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica de outros credores 

detalha-se conforme segue: 

 

 
 

A rubrica “Operações com pessoal” refere-se essencialmente a prémios de assinatura a pagar a 

jogadores com vencimento inferior a um ano. 

 

 

25. OUTROS PASSIVOS CORRENTES 
 

Em 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, a rubrica “Outros passivos correntes” 

decompõe-se como segue: 

 

Saldo Saldo Saldo Saldo

Devedor Credor Devedor Credor

IRC 320 - 319 -

IRS - 724 - 617

IVA - 1.308 - 452

Segurança Social - 179 - 149

Total 320 2.211 319 1.218

Estado e outros entes públicos

Euros'000 

30.Set.14

Euros'000 

30.Jun.14

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Operações com o pessoal 435 435

Outros credores 879 725

Total 1.314 1.160

Outros credores
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Acréscimos de gastos  

 

A rubrica de remunerações a liquidar refere-se essencialmente aos ordenados dos jogadores 

do último mês do corrente exercício.   

  

A rubrica de prémios a pagar refere-se essencialmente a prémios por objectivos de jogadores.  

 

A rubrica de rendas refere-se ao direito de utilização do Estádio (ver Nota 26).  

 

A rubrica de outros acréscimos de gastos corresponde essencialmente a compromissos com 

fornecedores que ainda não se encontram reflectidos em conta corrente referentes a serviços 

prestado até à data da posição financeira. 

 

Rendimentos a reconhecer  

 

Os rendimentos diferidos relativos à cedência de direitos de jogadores respeitam ao 

diferimento dos ganhos obtidos com a celebração de contratos de associação de interesses 

económicos com o Sporting Portugal Fund e que se encontram a ser reconhecidos pelo 

período de envolvimento com os referidos atletas através do seu contrato de trabalho 

desportivo. 

 

 

 

 

 

Euros'000 Euros'000

30.Set.14 30.Jun.14

Acréscimos de gastos

   Férias e Subsídio de férias e Subsídio de natal 303 213

   Indemnizações 297 340

   Remunerações 1.486 1.147

   Juros 2.092 1.436

   Prémios 511 1.032

   Rendas 6.250 5.000

   Seguros - -

   Patrocínios e publicidade 1.554 1.030

   Organizações de jogos 636 537

   Outros 2.247 1.460

Sub-total 15.376 12.195

Rendimentos a reconhecer

   Quotizações - -

   Bilhetes de época 2.793 2

   Patrocínios e publicidade 1.112 263

   Cedência de direitos de jogadores 2.288 1.451

   Outros 219 336

Sub-total 6.412 2.052

Total 21.788 14.247

Outros passivos correntes
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26. ENTIDADES RELACIONADAS 
 
Foram consideradas como entidades relacionadas todas as empresas pertencentes ao Grupo 

Sporting. Os membros executivos do Conselho de Administração foram igualmente 

considerados, de acordo com a IAS 24, como sendo os únicos elementos “chave” da gestão da 

Sociedade.  

 

Os termos ou condições praticados entre a Sociedade e as partes relacionadas são 

substancialmente idênticos aos termos que normalmente seriam contratados entre entidades 

independentes em operações comparáveis. 

 

Os saldos e transacções, com entidades relacionadas a 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho 

de 2014, são como segue: 
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SCP SPM SGPS MM Outras Total

Fornecimentos e serviços Externos (Nota 4)

Renda Estádio - 1.250 - - - 1.250

Patrocínios + Publicidade 26 170 - - - 196

Royalties - - - - -

Redébito de Custos Partilhados 151 - - - 151

Gab.Imprensa - - - - - -

Rel. Públicas 19 - - - - 19

Operação/Manutenção - - - - -

Redébito de Custos 45 2 47

Total 90 1.571 - - - 1.663

Prestação de serviços (Nota 2)

Quotização - - - - - -

Patrocinios + Publicidade 62 52 - - - 114

Royalties - 250 - 6 - 256

Bilhetes de Época - 180 - - - 180

Redébito Custos 6 1 - - - 7

Total 68 483 - 6 - 557

Rendimentos e ganhos financeiros (Nota 10)

Juros 409 134 13 - 556

Total 409 134 - 13 - 556

SCP SPM SGPS MM Outras Total

Fornecimentos e serviços Externos (Nota 4)

Renda Estádio - 1.250 - - - 1.250

Patrocínios + Publicidade 158 148 - - - 306

Royalties - - - - - -

Redébito de Custos Partilhados - 151 - - - 151

Gab.Imprensa 7 - - - - 7

Rel. Públicas 11 - - - - 11

Operação/Manutenção - - - - - -

Redébito de Custos 26 27 53

Total 202 1.576 - - - 1.778

Prestação de serviços (Nota 2)

Quotização - - - - - -

Patrocinios + Publicidade 62 224 - - - 286

Royalties - 250 - - - 250

Bilhetes de Época - 180 - - - 180

Redébito Custos 4 2 - - - 6

Total 66 656 - - - 722

Rendimentos e ganhos financeiros (Nota 10)

Juros - - - - - -

Total - - - - - -

Transacções com entidades relacionadas
Euros'000

30.Set.14

Transacções com entidades relacionadas
Euros'000

30.Set.13
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Legenda: 

SCP (Sporting Clube de Portugal)  

SPM (Sporting Património e Marketing, SA) 

MM (Sporting Multimédia, SA) 

SCP C&P (Sporting - Comunicação E Plataformas, SA) 

SGPS (Sporting, SGPS) 

 

Fornecimentos e Serviços Externos 

 

Renda do Estádio - Foi celebrado com a Sporting Património e Marketing, SA (SPM) um 

contrato de cessão do direito de utilização do novo estádio, o qual garante à Sporting SAD o 

direito de utilização do estádio por 25 anos. Decorrente deste contrato é debitado pela SPM à 

Sporting SAD uma renda anual de Euros 5.000 milhares, com início em 01/JAN/2007. 

 

Patrocínios e Publicidade - Os contratos de patrocínio e publicidade celebrados com clientes, 

por vezes, contêm contrapartidas para o SCP e para a SPM. Estas sociedades debitam à 

Sporting SAD as contrapartidas contratualmente definidas. 

 

Redébito de Custos Partilhados - No exercício da sua actividade a Sporting SAD recorre aos 

serviços de suporte partilhados e disponibilizados pela estrutura da SPM, sendo debitado em 

valores mensais. 

 

Prestações de Serviços 

 

Quotização - Por acordo celebrado com o Sporting Clube de Portugal, após 30 de Setembro de 

2011, a Sporting SAD recebia 25% da quotização cobrada aos Sócios do Clube, tendo sido 

transferida a totalidade do respectivo rendimento para o SCP a partir de 1 de Julho de 2013. 

 

Outros Activos não correntes (Nota 13)

Valores a Receber 46.774 20.429 3.863 84 27 71.176

Total 46.774 20.429 3.863 84 27 71.176

Outros Passivos correntes (Nota 25)

Acréscimos de Gastos 26 7.778 - - - 7.804

Rendimentos a Reconhecer - - - - - -

Total 26 - - - - 7.804

Outros Activos não correntes (Nota 13)

Valores a Receber 46.063 23.037 3.201 225 2 72.528

Total 46.063 23.037 3.201 225 2 72.528

Outros Activos correntes (Nota 18)

Outros devedores - 13 - - 40 53

Total - 13 - - 40 53

Outros Passivos correntes (Nota 25)

Acréscimos de Gastos 11 6.370 - - - 6.381

Total 11 - - - - 6.381

Saldos com entidades relacionadas
Euros'000

30.Jun.14

Saldos com entidades relacionadas
Euros'000

30.Set.14
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Patrocínios e Publicidade - Ficou estabelecido, em alguns contratos de publicidade e 

patrocínios, que a Sporting SAD tem direito a uma parte destes, pelo que debita a SPM e o SCP 

pelos respectivos valores. 

  

Royalties - Foi celebrado um contrato entre a Sporting Multimédia, o SCP e a Sporting SAD de 

cedência, por 10 anos, de um conjunto de direitos a serem explorados através do site do 

Sporting. Como contrapartida desses direitos o SCP e a Sporting SAD terão direito a receber, 

conjuntamente, 52,5% das receitas anualmente obtidas pela Multimédia, sendo que destes 

15% são devidos ao SCP e 85% à Sporting SAD.  

 

Bilhetes de Época - Uma das componentes do preço definido para os Camarotes e Business 

Seats são os Bilhetes de Época, sendo esta receita da Sporting SAD. Assim, é efectuado um 

débito pela Sporting SAD à SPM, correspondente ao valor de Bilhete de Época incluído nas 

vendas de Lugares Especiais. 

 

Outros Activos Não Correntes 

 

Valores a receber - Os saldos a receber e a pagar ao SCP, da SPM e da MM resultam das 

diversas operações correntes desenvolvidas entre a SAD e estas empresas e também de 

operações pontuais de apoio de tesouraria. A Sociedade contratualizou em 2011, com as 

empresas do Grupo Sporting, o plano de pagamentos de longo prazo, incluindo uma 

remuneração à taxa de mercado, de modo a estabelecer os termos e condições de reembolso 

do referido montante, com efeitos a partir de 1 de Julho de 2011. 

 

 

27. GARANTIAS PRESTADAS E COMPROMISSOS 
 

Garantias prestadas 

 

No âmbito dos contratos de financiamento obtidos pela Sociedade (nota 20), foram prestadas 

as seguintes garantias: (i) penhor sobre crédito do grupo SCP; (ii) penhor sobre créditos de 

direitos de patrocínios; (iii) penhor sobre os saldos das contas bancárias; (iv) cessão de créditos 

dos direitos televisivos; (v) créditos sobre direitos económicos de jogadores; (vi) créditos de 

seguros; (vii) garantias de créditos de bilheteira e (viii) imóvel da Academia do Sporting em 

Alcochete.  

 

Decorrente da fusão por incorporação da SPM na Sociedade, foi aprovada na Assembleia 

Geral, de 23 de Julho de 2013, a constituição a favor dos bancos financiadores da Sociedade, 

Millennium BCP e BES, de hipoteca sobre o direito de superfície do Estádio José Alvalade e do 

Edifício Multidesportivo, para garantia das responsabilidades de entidades que integram o 

Grupo Sporting, perante os referidos bancos. 

 

Em relação aos créditos sobre direitos económicos, estão incluídos os direitos detidos ou a 

deter pela Sporting SAD, relativos aos jogadores de futebol que tenham com ela celebrado um 

contrato de trabalho, sujeitos à regulamentação específica da FPF, LPFP, UEFA e FIFA, e que 
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não estejam ou sejam dados em penhor ao abrigo do contrato de associação em Participação 

ou de depósito em Fundos. 

 

À data de 30 de Setembro de 2013 e 30 de Junho de 2014, existem ainda garantias bancárias 

prestadas, no montante global de Euros 1.367 milhares, às seguintes entidades: 

 

Garantias bancárias  Euros'000  Euros'000 

  30.Set.14  30.Jun.14 

DGCI  1.358  1.358 
Repsol  9  9 

Total  1.367  1.367 

 

 

Compromissos 

 

Existem jogadores detidos pela Sporting SAD relativamente aos quais foram estabelecidos 

compromissos com terceiros, nomeadamente clubes, agentes desportivos ou os próprios 

jogadores, no sentido de repartir o valor de futuros ganhos ou da venda que venham a ser 

obtidos com a alienação do seu passe. 

 

No âmbito da celebração de contratos de trabalho desportivo com jogadores e técnicos, 

existem igualmente compromissos financeiros assumidos relacionados com os respectivos 

desempenhos desportivos durante as próximas épocas e direitos de imagem. 

 

 

28. PASSIVOS E ATIVOS CONTINGENTES 
 
Contingências decorrentes de aquisição e alienação de jogadores 

 

Decorrente das transacções de aquisição e alienação de direitos económicos de jogadores, 

bem como renovações de contrato de trabalho desportivo, existem valores contingentes a 

pagar a terceiros, nomeadamente clubes, agentes desportivos, jogadores ou parceiros/fundos 

de investimento, que dependem de transacções futuras e/ou desempenhos desportivos 

futuros. 

 

Adicionalmente, nos casos em que a Sporting SAD detenha, ou não, 100% dos direitos 

económicos dos jogadores existem igualmente valores contingentes a pagar aos anteriores 

clubes dos jogadores que dependem de transacções futuras e/ou desempenhos desportivos 

futuros. À data de 30 de Setembro de 2014, os passivos contingentes mais significativos 

associados a estas situações são os seguintes:  

  

 Diego Capel: 20% da mais-valia futura e valores variáveis a pagar pela performance do 

Sporting; 

 Zakaria Labyad: valores variáveis a pagar pela performance do Sporting; 

 Miguel Lopes: no mínimo 5M€ a pagar numa futura venda, independentemente do seu 

valor; 
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 Junya Tanaka: 10% do valor de futura venda acima de 2,5M€ e 5% acima de 5M€; 

 Oriol Rosel: 10% da mais valia futura; 

 Islam Slimani: 20% da mais valia futura; 

 Salim Cissé: 20% de mais valia futura; 

 Seejou King: valores variáveis a pagar pela performance individual na equipa principal 

até ao limite de 0,25M€; 

 Slavchev: 15% numa futura venda; 

 Paulo Oliveira: valores a pagar pela performance individual e 10% do valor de futura 

venda. 

 

Decorrente das transacções de alienação de direitos económicos de jogadores, existem valores 

contingentes a receber de clubes de futebol que dependem da performance desportiva futura, 

individual ou colectiva, bem como percentagens sobre os valores de transferência futura ou 

sobre mais-valias das mesmas.  

 

À data de 30 de Setembro de 2014, os activos contingentes mais significativos respeitam aos 

seguintes jogadores:  

 

 Atila Turan: 50% de uma mais-valia futura; 

 Arias: 15% de uma mais-valia futura; 

 Armindo Tue na Bangna “Bruma”: 25% de uma mais-valia futura e valores variáveis a 

receber pela performance colectiva do Galatasaray; 

 Gelson Fernandes: 10% de uma mais-valia futura; 

 Tiago Ilori: 25% de uma mais-valia futura e valores variáveis a receber pela sua 

performance individual no Liverpool; 

 Leonardo Jardim: valores variáveis a receber pela performance futura do Mónaco; 

 Ricky Wolfswinkel: valores variáveis a receber pela performance individual no Norwich 

City; 

 Matias Fernandez: valores variáveis a receber pela performance da Fiorentina; 

 João Pereira: valores variáveis a receber pela performance do Valência; 

 André Santos: 35% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Alexandre Guedes: 40% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Alberto Zapater: 15% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Elias Trindade: 50% dos direitos económicos de uma transferência futura, dos quais 

metade são atribuíveis à QFIL; 

 Emiliano Insúa: 37% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Jeffrén Suarez: 25% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Marat Izmailov: 50% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Nuno André Coelho: 20% dos direitos económicos de uma transferência futura; 

 Ni Plange: 50% dos direitos económicos de uma transferência futura. 

 Marcos Rojo: 20% duma futura mais-valia; 

 Wilson Eduardo: 20% duma futura mais-valia. 
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Rescisão de contratos com Doyen Sports – Marcos Rojo e Zakaria Labyad 

 

No dia 14 de agosto de 2014, sem prejuízo da nulidade dos contratos celebrados com a Doyen, 

relacionados com os jogadores Marcos Rojo e Zakaria Labyad, a Sporting SAD procedeu à 

resolução com justa causa dos mesmos. 

 

Decorrente da alienação, a título definitivo, dos direitos desportivos e de 100% dos direitos 

económicos do jogador Marcos Rojo ao Manchester United em 19 de agosto de 2014, pelo 

valor total de Euros 20 milhões, em consequência da resolução com justa causa do contrato 

celebrado com esta entidade para a comparticipação dos direitos económicos do Jogador, em 

29 de agosto de 2014, a Sporting SAD liquidou à Doyen o valor investido por esta entidade 

(Euros 3 milhões), nos termos legais.  

 

A Doyen considera que é detentora de 75% dos direitos económicos do jogador, pelo que 

entende que deveria ser remunerada, pelo menos, de acordo com essa percentagem 

perfazendo o montante de Euros 15 milhões. No entanto, a Sporting SAD considera que este 

argumento não é válido tendo em consideração o acima exposto. A Sporting SAD entende que 

foi gravemente prejudicada tendo sofrido nunca inferiores a Euros 10 milhões. 

 

Adicionalmente, nesse mesmo dia, a Sporting SAD liquidou igualmente à Doyen o valor 

investido por esta entidade (Euros 1,5 milhões) relativamente ao jogador Zakaria Labyad, 

conforme detalhado na nota 12.  

 

 

Contingências decorrentes de processos judiciais 

 

À data de 30 de Setembro de 2014 e 30 de Junho de 2014, existem processos judiciais 

intentados contra a Sporting SAD e intentados pela Sporting SAD contra terceiros.  

 

Relativamente aos processos intentados contra a Sociedade, é convicção da Administração que 

do desfecho destes processos não resultarão impactos materialmente relevantes, susceptíveis 

de afectar as suas demonstrações financeiras em 30 de Setembro de 2014, atendendo aos 

pressupostos e antecedentes das acções judiciais, aos pareceres dos consultores jurídicos que 

patrocinam a Sporting SAD e às demais circunstâncias que envolvem os processos.  

 

As contingências mais significativas da Sporting SAD detalham-se conforme segue:  

 

Valeri Bozhinov 

 

Actualmente existem processos instaurados pela Sporting SAD e pelo jogador em que as partes 

pedem indemnizações pela quebra do vínculo contratual laboral decorrente de cessação do 

contrato laboral por abandono de trabalho.  

 

No processo instaurado na FIFA pelo ex-jogador foi reclamada a quantia de cerca de Euros 6,5 

milhões. A Sporting SAD contesta dever esta quantia e reclama do seu ex-jogador o pagamento 

de cerca de Euros 5,5 milhões.  
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A Sporting SAD entende, pelas razões acima enunciadas, que deste processo não resultarão 

impactos materialmente relevantes, susceptíveis de afectar as suas demonstrações financeiras 

em 30 de Setembro de 2014.  

 

Pedro Sousa 

 

O ex-trabalhador Pedro Sousa intentou um processo judicial contra a Sporting SAD pelo seu 

despedimento no valor global de cerca de Euros 500 milhares.  

 

A Sporting SAD entende, pelas razões acima enunciadas, que deste processo não resultarão 

impactos materialmente relevantes, susceptíveis de afectar as suas demonstrações financeiras 

em 30 de Setembro de 2014.  

 

Carlos Freitas 

 

O ex-trabalhador Carlos Freitas reclama o pagamento de Euros 215 milhares. A Sporting SAD 

recusa ser devedora de qualquer montante reclamando igualmente indemnização no 

montante de Euros 800 milhares.  

 

Porto SAD 

 

Foi intentada acção declarativa pela Sporting SAD contra a Porto SAD em Tribunal Arbitral da 

Liga Portuguesa de Futebol (instância jurisdicional com os mesmos poderes de um tribunal 

estadual), para lograr a interpretação de uma cláusula do acordo de transferência entre 

Sporting SAD e Porto SAD relativamente ao jogador João Moutinho. Nos termos do contrato 

de transferência do jogador João Moutinho acordou-se que a Sporting SAD teria o direito a 

receber 25% da mais-valia que se viesse a verificar numa futura cedência do jogador João 

Moutinho da Porto SAD para um terceiro clube. O Tribunal Arbitral condenou a Porto SAD ao 

pagamento do montante de 658.047 Euros, acrescido de juros, a favor da Sporting, SAD.   

 

OGC Nice 

 

O Sporting instaurou uma acção judicial contra o OGC Nice por incumprimento do acordo de 

transferência do jogador Yannick Djaló peticionando um dano avaliado no mínimo de Euros 1 

milhão. A decisão em primeira instância (FIFA) condenou o OGC Nice no pagamento de Euros 1 

milhão ao Sporting (totalidade do preço fixo da venda). O processo encontra-se actualmente 

na fase de recurso.  

 
 
29. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

A esta data encontram-se já concretizadas as seguintes operações aprovadas na Assembleia 
Geral da Sociedade, de 23 de Julho de 2013 no âmbito da reestruturação financeira em curso:  

 

 Foi realizada no dia 21 de Novembro de 2014 a escritura da fusão por 
incorporação da SPM - Sporting Património e Marketing, SA (Sociedade 
Incorporada), na Sporting SAD (Sociedade Incorporante) na modalidade de 
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fusão por incorporação, nos termos dos artigos 97º nº 4 alínea a) do Código 
das Sociedade Comerciais, com transferência do património da SPM, a qual 
inclui a prorrogação do direito de superfície sobre o Estádio José Alvalade e 
sobre o Edifício Multidesportivo no valor de Euros 73 milhões. A fusão 
implicou um aumento de capital social da Sociedade no montante de Euros 8 
milhões, o qual, em consequência, passou para Euros 47 milhões;  
 

 No dia 21 de Novembro de 2014 foi igualmente outorgada escritura pública de 
aumento de capital social, em espécie, no montante de Euros 20 milhões, 
realizado mediante a incorporação de um crédito de igual montante detido 
pela sociedade Holdimo – Participações e Investimentos, SA, subscrito pela 
emissão de vinte milhões de novas acções, com o valor nominal de um euro 
cada uma, tendo, em consequência, o capital social da Sociedade sido 
novamente aumentado para Euros 67 milhões.  

 
 


