SPORTING – SOCIEDADE DESPORTIVA DE FUTEBOL, SAD
Sociedade Aberta
Capital Social: 42 000 000 euros Capital Próprio: (15.981 000) euros
Sede Social: Estádio José Alvalade - Rua Professor Fernando da Fonseca , Lisboa
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa e
Pessoa Colectiva nº 503 99 44 99

EVOLUÇÃO DA ACTIVIDADE NOS PRIMEIROS NOVE MESES
A Sporting - Sociedade Desportiva de Futebol, SAD, vem cumprir os seus deveres de
prestação de informação económica e financeira referente aos primeiros nove meses
do exercício em curso, período compreendido entre 1 de Julho de 2009 e 31 de Maio
de 2010, destacando em seguida os seguintes factos:
•

Tal com já referido no Relatório da Actividade relativo ao 1º Semestre do
corrente exercício, o ano desportivo foi marcado por resultados inferiores aos
que seriam normalmente expectáveis, sobretudo no que se refere à Liga
Nacional, e por comparação com performances recentes cumpridos com meios
idênticos. A época terminou com a obtenção do 4º lugar na Liga, com 48
pontos, garantindo deste modo o acesso à pré-eliminatória da Liga Europa da
próxima época.

•

Análise Económico-Financeira

o

Os resultados dos primeiros nove meses deste Exercício, estão em
linha com o expectável face à performance desportiva, tal como aliás
se fez referência no Relatório da Sociedade do 1º Semestre.

o

Em termos de Proveitos Operacionais o decréscimo de cerca de
10 milhões € ficou a dever-se, no essencial, ao diferencial de Receitas
provenientes de "Direitos Televisivos" e " Participação nas Competições
Europeias", normais se levarmos em consideração a participação, em
2008/2009 na Liga dos Campeões.

o

Este decréscimo de proveitos foi parcialmente compensado por um
decréscimo dos custos operacionais, dado que o Resultado líquido
sofreu um agravamento de cerca de 8,6 milhões €.

o

Sobre a Situação Patrimonial em 31 de Março de 2010 mereceu
referência os seguintes pontos:



Acréscimo de "Activos fixos intangíveis - valor do Plantel ",
fundamentalmente devido às aquisições verificadas na abertura
do mercado de Janeiro de 2010;



Decréscimo de " Outros Activos não correntes ", por diminuição
do crédito da Sociedade ao Grupo Sporting;



Acréscimo

de"

Passivo

Corrente

-

Fornecedores

",

essencialmente por compromissos futuros relacionados com
aquisições de reforços da equipa principal.



Acréscimo de " Passivo não corrente - Dívida Financeira ", como
reflexo do acordo sobre a reestruturação Financeira do Grupo
Sporting, conforme referido neste Relatório.

•

Após a anunciada reanálise de algumas medias previstas no âmbito da
reestruturação financeira, será agendada para o início do 2º semestre de 2010
a realização da Assembleia Geral desta Sociedade, visando a aprovação das
operações necessárias para a implementação do plano de reestruturação
financeira.
Deste modo, será concretizada a reposição de Capitais Próprios da Sociedade,
deixando esta de estar abrangida pelo art. 35º do Código das Sociedades
Comerciais.

Lisboa, 31 de Maio de 2010
O Conselho de Administração

