
 

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, 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 2018, 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 2017/2018 são como se segue: 

• O resultado líquido ascende a um montante de 20,6 milhões de euros, o que corresponde ao quinto 
exercício consecutivo em que a Benfica SAD apresenta lucro e ao seu segundo melhor resultado de 
sempre; 

• O resultado operacional atinge os 32,4 milhões de euros, o que continua a ser um indicador positivo 
do desempenho operacional da Benfica SAD e que, à semelhança do resultado líquido, só foi 
ultrapassado pelo valor atingido na época anterior; 

• Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) ultrapassam os 121,5 
milhões de euros, o que representa um decréscimo de 6,7 milhões de euros face ao período 
homólogo, principalmente justificado pelo desempenho desportivo na Liga dos Campeões; 

• O resultado com transações de direitos de atletas ascende a 63,8 milhões de euros, sendo de realçar 
os ganhos obtidos com as transferências dos jogadores Nélson Semedo, Mitroglou e João Carvalho; 

• O resultado financeiro corresponde a um valor negativo de 11,5 milhões de euros, o que equivale a 
uma melhoria de 34,2% face ao período homólogo, sendo a variação principalmente justificada pela 
redução do passivo bancário do Grupo; 

v alores em milhares de euros

30.06.18 30.06.17

Ativo 485 077 506 065 

Passivo 398 254 438 333 

Capital próprio 86 823 67 732 

Rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) 121 541 128 235 

Rendimentos totais 206 213 253 501 

Resultado operacional 32 403 62 905 

Resultado líquido do período 20 582 44 537 



• Os rendimentos totais atingem os 206,2 milhões de euros, tendo-se verificado uma redução de 18,7% 
face ao exercício transato, no qual foram obtidos os melhores resultados de sempre da Sociedade. 
Este decréscimo é principalmente explicado pela diminuição dos rendimentos com transações de 
direitos de atletas, que ascendem a 77,7 milhões de euros, sendo ainda de realçar que a Benfica SAD 
continua a apresentar rendimentos totais superiores à fasquia dos 200 milhões de euros, em linha 
com o sucedido nos últimos três exercícios; 

• A 30 de junho de 2018, o ativo da Benfica SAD ascende a 485,1 milhões de euros, o que corresponde 
a um decréscimo de 4,1% face ao período homólogo, sendo esta variação principalmente justificada 
pelas reduções verificadas nas rubricas de ativos intangíveis – plantel de futebol e de clientes e outros 
devedores; 

• O passivo da Benfica SAD diminuiu 40,1 milhões de euros no decorrer do exercício de 2017/2018, o 
que significa que no final do período atinge um valor de 398,3 milhões de euros. De realçar que a 
Sociedade volta a apresentar um passivo consolidado inferior a 400 milhões de euros, o que não se 
verificava desde o final do exercício de 2010/2011; 

• A redução do passivo é principalmente justificada pela diminuição de 110,4 milhões de euros nas 
rubricas de empréstimos obtidos, face à redução do passivo bancário que ocorreu no decurso deste 
exercício, sendo de destacar o reembolso antecipado voluntário do Project Finance do Estádio, a 
liquidação total do Programa de Papel Comercial e a não utilização da linha de crédito disponível junto 
do Novo Banco; 

• Adicionalmente, verificou-se uma diminuição de 21,7 milhões de euros nas rubricas de fornecedores 
e outros credores. No conjunto, estas variações são parcialmente compensadas pelo aumento das 
rubricas de outros passivos, face à cedência parcial e sem recurso de créditos futuros relativos ao 
contrato de exploração dos direitos de transmissão televisiva celebrado com a NOS, cujo proveito irá 
ser reconhecido em exercícios futuros; 

• O capital próprio da Benfica SAD a 30 de junho de 2018 ultrapassa os 86,8 milhões de euros, atingindo 
o valor mais alto de sempre deste a constituição da Sociedade; 

• No decurso do exercício de 2017/2018, o capital próprio apresentou uma melhoria de 19,1 milhões de 
euros, o que corresponde ao quinto exercício consecutivo em que a situação líquida apresenta uma 
variação positiva. De realçar que, no decurso dos últimos cinco anos, o valor acumulado da 
recuperação do capital próprio da Benfica SAD já ultrapassa os 110,6 milhões de euros. 

Em anexo ao presente comunicado, apresenta-se a Demonstração Consolidada da Posição Financeira em 
30 de junho de 2018 e a Demonstração Consolidada dos Resultados para o período findo em 30 de junho 
de 2018 da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD. 

 

O Conselho de Administração 

 

19 de setembro de 2018 



 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2018

milhares de euros

30.06.18 30.06.17

ATIVO

Ativos tangíveis 171 846 167 409 

Ativos intangíveis - plantel de futebol 113 491 124 303 

Outros ativos intangíveis 55 640 55 386 

Investimentos em participadas - 26 

Outros ativos financeiros - 6 962 

Propriedades de investimento 6 316 6 555 

Clientes e outros devedores 32 250 49 669 

Outros ativos 5 558 2 560 

Impostos diferidos 466 517 

Total do ativo não corrente 385 567 413 387 

Clientes e outros devedores 76 906 67 638 

Outros ativos 15 065 11 788 

Caixa e equivalentes de caixa 7 539 13 252 

Total do ativo corrente 99 510 92 678 

Total do ativo 485 077 506 065 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 115 000 115 000 

Prémio de emissão de ações 122 122 

Reservas 1 858 1 822 

Resultados acumulados (50 739) (93 749)

Resultado líquido do período 20 582 44 537 

Total do capital próprio 86 823 67 732 

PASSIVO

Provisões 1 415 1 415 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 2 219 2 463 

Empréstimos obtidos 71 344 249 178 

Derivados 4 284 7 871 

Fornecedores e outros credores 17 495 29 877 

Outros passivos 80 005 908 

Impostos diferidos 6 218 4 765 

Total do passivo não corrente 182 980 296 477 

Empréstimos obtidos 99 091 31 613 

Derivados 1 894 - 

Fornecedores e outros credores 60 962 70 271 

Outros passivos 53 327 39 972 

Total do passivo corrente 215 274 141 856 

Total do passivo 398 254 438 333 

Total do capital próprio e do passivo 485 077 506 065 



 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2018

milhares de euros

30.06.18 30.06.17

Rendimentos e ganhos operacionais:

Direitos de televisão 62 197 70 721 

Atividades comerciais 35 312 33 109 

Receitas de jogos 24 032 24 405 

121 541 128 235 

Gastos e perdas operacionais:

Fornecimentos e serviços externos (36 856) (36 945)

Gastos com pessoal (67 903) (74 697)

Depreciações/Amortizações (1) (11 156) (10 760)

Provisões/Imparidades (2) 912 79 

Outros gastos e perdas operacionais (3) (1 441) (1 941)

(116 444) (124 264)

Resultado operacional sem direitos de atletas 5 097 3 971 

Rendimentos com transações de direitos de atletas 77 712 122 995 

Gastos com transações de direitos de atletas (13 933) (20 333)

63 779 102 662 

Amortizações e perdas de imparidade de direitos de atletas (36 473) (43 728)

Resultado operacional 32 403 62 905 

Rendimentos e ganhos financeiros 6 960 2 271 

Gastos e perdas financeiros (18 488) (19 793)

Resultado relativo a investimentos em participadas 2 1 

Resultado financeiro (11 526) (17 521)

Resultado antes de impostos 20 877 45 384 

Imposto sobre o rendimento (295) (847)

Resultado líquido do período 20 582 44 537 

Resultado por ação básico/diluído (em euros) 0,89 1,94 

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


