
 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: € 115.000.000 

Sede: Av. Eusébio da Silva Ferreira – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

Número de Matrícula e de Identificação de Pessoa Coletiva: 504 882 066  

 

COMUNICADO 

 

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”), nos termos e para o efeito do disposto no artigo 
248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, vem divulgar a informação económica e financeira consolidada 
relativa ao exercício findo a 30 de junho de 2019, tendo em consideração a disponibilização do Relatório e 
Contas do Sport Lisboa e Benfica referente ao mesmo período. 

 

 
 

Os principais destaques dos resultados económicos e financeiros apresentados pela Benfica SAD no 
exercício de 2018/19 são como se segue: 

• O resultado líquido do período ascende a 29,4 milhões de euros, o que corresponde a uma melhoria 
de 42,8% face ao período homólogo, ao sexto exercício consecutivo em que a Benfica SAD apresenta 
lucro e ao seu segundo melhor resultado de sempre; 

• De realçar que os últimos quatro exercícios correspondem aos quatro melhores resultados líquidos 
da Benfica SAD, designadamente, 44,5 milhões de euros (2016/17), 29,4 milhões de euros (2018/19), 
20,6 milhões de euros (2017/18) e 20,4 milhões de euros (2015/16); 

• O resultado operacional ascende a 35,3 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 8,8% 
face ao período homólogo, mantendo-se como um indicador de desempenho operacional positivo; 

• Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) atingem os 165,7 milhões 
de euros, o que corresponde ao valor mais elevado de sempre alcançado pela Benfica SAD e 
representa um crescimento de 36,3% face ao período homólogo; 

v alores em milhares de euros

30.06.19 30.06.18

Resultado líquido do período 29.390 20.582 

Resultado operacional (incluindo transações de direitos de atletas) 35.267 32.403 

Rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) 165.704 121.541 

Rendimentos com transações de direitos de atletas 91.351 77.712 

Rendimentos totais 263.312 206.215 

Ativo 500.780 485.077 

Passivo 384.603 398.254 

Capital próprio 116.177 86.823 



• Esta evolução nos rendimentos operacionais é principalmente justificada pela entrada em vigor do 
novo critério de distribuição de prémios nas competições europeias da UEFA, para o ciclo 2018/21, o 
que implicou um aumento generalizado dos valores a distribuir, para além da melhoria do desempenho 
desportivo da Benfica SAD nessas competições; 

• Os rendimentos com transações de direitos de atletas ultrapassam os 70 milhões de euros, justificado 
pelos ganhos obtidos com os jogadores Raúl Jiménez, Luka Jovic e Anderson Conceição (Talisca), 
os quais se encontravam cedidos na época 2018/19, tendo sido exercidas as opções de compra; 

• Os rendimentos totais superam os 263,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de 
27,7% face ao período homólogo e corresponde ao valor mais elevado de sempre alcançado pela 
Benfica SAD, ultrapassando inclusivamente o montante de 253,5 milhões de euros obtido em 2016/17; 

• O ativo ascende a um valor de 500,8 milhões de euros à data de 30 de junho de 2019, voltando a 
ultrapassar a fasquia dos 500 milhões de euros, verificando-se um crescimento de 3,2% face ao final 
do exercício anterior, principalmente justificado pelo aumento das rubricas de clientes e outros 
devedores e de caixa e equivalentes de caixa; 

• O passivo da Benfica SAD diminuiu 13,7 milhões de euros no decorrer do exercício 2018/19, 
mantendo a sua tendência de redução progressiva; 

• A redução do passivo é justificada pela variação das rubricas de empréstimos obtidos e de 
fornecedores e outros credores; 

• De realçar que, desde 30 de junho de 2016, o passivo diminuiu 70,9 milhões de euros, existindo a 
expetativa de se manter esta tendência de redução; 

• Os capitais próprios atingiram os 116,2 milhões de euros à data de 30 de junho de 2019, o que significa 
que foi alcançado um importante marco para a Benfica SAD: o valor dos capitais próprios ultrapassa 
o seu capital social, que corresponde a 115 milhões de euros; 

• A evolução dos capitais próprios neste exercício equivale a uma melhoria de 29,4 milhões, o que 
corresponde ao sexto exercício consecutivo em que a situação líquida apresenta uma variação 
positiva. De realçar que, no decurso dos últimos seis anos, o valor acumulado da recuperação do 
capital próprio da Benfica SAD já ultrapassa os 140 milhões de euros; 

• Estes resultados demonstram que a estratégia que tem vindo a ser seguida pela Benfica SAD, que 
alia os resultados desportivos ao desempenho económico, é a correta e está na base do crescimento 
sustentado a que se tem assistido nos últimos exercícios. 

Em anexo ao presente comunicado, apresentam-se a Demonstração Consolidada da Posição Financeira 
em 30 de junho de 2019 e a Demonstração Consolidada dos Resultados para o período findo em 30 de 
junho de 2019. 

 

O Conselho de Administração 

 

18 de setembro de 2019 



 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2019

milhares de euros

Reclassificações 

IFRS 5 * Ajustado

30.06.19 30.06.19 30.06.19 30.06.18

ATIVO

Ativos tangíveis 34.529 140.545 175.074 171.846 

Ativos intangíveis - plantel de futebol 80.426 - 80.426 113.491 

Outros ativos intangíveis 53.732 340 54.072 55.640 

Propriedades de investimento - 6.114 6.114 6.316 

Clientes e outros devedores 48.844 - 48.844 32.250 

Outros ativos 4.740 - 4.740 5.558 

Impostos diferidos 4.317 - 4.317 466 

Total do ativo não corrente 226.588 146.999 373.587 385.567 

Ativos não correntes detidos para venda 165.389 (165.389) - - 

Clientes e outros devedores 73.409 7.540 80.949 76.906 

Outros ativos 19.099 5.543 24.642 15.065 

Caixa e equivalentes de caixa 16.295 5.307 21.602 7.539 

Total do ativo corrente 274.192 (146.999) 127.193 99.510 

Total do ativo 500.780 - 500.780 485.077 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 115.000 - 115.000 115.000 

Prémio de emissão de ações 122 - 122 122 

Reservas 1.858 - 1.858 1.858 

Resultados acumulados (30.193) - (30.193) (50.739)

Resultado líquido do período 29.390 - 29.390 20.582 

Total do capital próprio 116.177 - 116.177 86.823 

PASSIVO

Provisões 1.415 - 1.415 1.415 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 2.381 - 2.381 2.219 

Empréstimos obtidos 92.940 480 93.420 71.344 

Derivados 1.470 1.445 2.915 4.284 

Fornecedores e outros credores 8.390 - 8.390 17.495 

Outros passivos 103.492 1.588 105.080 80.005 

Impostos diferidos - 5.037 5.037 6.218 

Total do passivo não corrente 210.088 8.550 218.638 182.980 

Passivos relacionados com ativos não correntes detidos para venda 27.687 (27.687) - - 

Empréstimos obtidos 52.401 367 52.768 99.091 

Derivados 739 717 1.456 1.894 

Fornecedores e outros credores 45.757 3.638 49.395 60.962 

Outros passivos 47.931 14.415 62.346 53.327 

Total do passivo corrente 174.515 (8.550) 165.965 215.274 

Total do passivo 384.603 - 384.603 398.254 

Total do capital próprio e do passivo 500.780 - 500.780 485.077 

* Desconsideração do impacto da IFRS 5 relacionado com a alienação das participações financeiras na Benfica Estádio e Benfica TV



 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2019

milhares de euros

30.06.19 30.06.18

Rendimentos e ganhos operacionais:

Direitos de televisão 100.904 62.197 

Atividades comerciais 37.506 35.312 

Receitas de jogos 27.294 24.032 

165.704 121.541 

Gastos e perdas operacionais:

Fornecimentos e serviços externos (54.900) (36.856)

Gastos com pessoal (96.799) (67.903)

Depreciações/Amortizações (1) (12.219) (11.156)

Provisões/Imparidades (2) 445 912 

Outros gastos e perdas operacionais (3) (842) (1.441)

(164.315) (116.444)

Resultado operacional sem direitos de atletas 1.389 5.097 

Rendimentos com transações de direitos de atletas 91.351 77.712 

Gastos com transações de direitos de atletas (21.306) (13.933)

70.045 63.779 

Amortizações e perdas de imparidade de direitos de atletas (36.167) (36.473)

Resultado operacional 35.267 32.403 

Rendimentos e ganhos financeiros 3.470 6.960 

Gastos e perdas financeiros (16.446) (18.488)

Resultado relativo a investimentos em participadas 2.787 2 

Resultado financeiro (10.189) (11.526)

Resultado antes de impostos 25.078 20.877 

Imposto sobre o rendimento 4.312 (295)

Resultado líquido do período 29.390 20.582 

Resultado por ação básico/diluído (em euros) 1,28 0,89 

(1) Excluindo amortizações de direitos de atletas
(2) Excluindo imparidades de direitos de atletas
(3) Excluindo transações de direitos de atletas


