
 

  

 

Capital Social: € 75.000.005 
 Capital Próprio a 31 de Julho de 2007: € 22.914.721 

Sede: Av. General Norton de Matos – 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 Colectiva: 504 882 066  

 
INFORMAÇÃO TRIMESTRAL (3T07) 

 
Empresa: 

 
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

 
NIPC: 

 
504 882 066 

 
Sede: 

 
Avenida General Norton de Matos – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – 1500-313 Lisboa 

 
Período de Referência: 

 
Início: 

 
01-08-2007 

 
1º Trimestre 

 
X 

 

 
3º Trimestre 

 
X 

 

 
5º Trimestre (1) 

 
X 

 

  
Fim: 

 
30-04-2008 

 

 
BALANÇO
(contém informação trimestral não auditada) valores expressos em euros

IFRS IFRS Var.
30.04.08 31.07.07 %

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 18.175.327 18.233.839 (0,32%)

Activos intangíveis 61.631.534 55.358.362 11,33%

Activos financeiros 2.957 - -

Clientes 11.918.087 6.996.998 70,33%

Accionistas - 45.826.766 (100,00%)

Outros activos não correntes 15.449.452 15.813.937 (2,30%)

Total activos não correntes 107.177.357 142.229.902 (24,64%)

Clientes 13.254.170 20.861.449 (36,47%)

Accionistas 498.900 72.940 583,99%

Outros devedores correntes 9.597.259 8.999.951 6,64%

Outros activos correntes 8.599.920 2.655.760 223,82%

Caixa e disponibilidades em bancos 3.088.098 4.669.757 (33,87%)

Total de activos correntes 35.038.347 37.259.857 (5,96%)

Total do activo 142.215.704 179.489.759 (20,77%)

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital social 75.000.005 75.000.005 -

Reservas 121.580 121.580 -

Resultados acumulados (52.206.864) (64.864.331) (19,51%)

Resultado líquido 3.684.109 12.657.467 (70,89%)

Total dos capitais próprios 26.598.830 22.914.721 16,08%

PASSIVO
Provisões 3.658.679 3.885.675 (5,84%)

Empréstimos obtidos 40.640.880 60.443.871 (32,76%)

Fornecedores 1.623.683 720.595 125,33%

Outros passivos não correntes 6.563.795 5.851.351 12,18%

Total de passivos não correntes 52.487.037 70.901.492 (25,97%)

Empréstimos obtidos 6.353.456 35.047.771 (81,87%)

Fornecedores 8.783.769 12.941.613 (32,13%)

Outros passivos correntes 47.992.613 37.684.162 27,35%

Total passivos correntes 63.129.837 85.673.546 (26,31%)

Total do passivo 115.616.874 156.575.038 (26,16%)

Totais dos capitais próprios e do passivo 142.215.704 179.489.759 (20,77%)  



 

  

 
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
(contém informação trimestral não auditada) valores expressos em euros

IFRS IFRS
30.04.08 31.07.07
9 meses 12 meses

Proveitos operacionais:

Prestação de serviços 32.085.243 44.496.526 

Outros proveitos operacionais 
(1)

9.910.685 14.674.688 

41.995.928 59.171.214 

Custos operacionais:

Fornecimentos e serviços de terceiros (12.261.218) (14.798.186)

Custos com pessoal (21.935.648) (26.315.214)

Amortizações 
(2)

(904.239) (1.621.292)

Provisões do exercício - (1.500.000)

Outros custos operacionais 
(1)

(400.198) (1.155.766)

(35.501.303) (45.390.458)

Resultados operacionais (1) (2) 6.494.625 13.780.756 

Amortizações e perdas de imparidade com passes de atletas (11.130.494) (14.047.431)

(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas 11.858.549 22.818.323 

728.055 8.770.892 

Resultados operacionais 7.222.680 22.551.648 

Resultados financeiros (3.508.131) (9.924.207)

Resultados antes de impostos 3.714.549 12.627.441 

Imposto sobre lucros (30.440) (38.656)

Resultado líquido 3.684.109 12.588.785 

(1) 
Excluíndo transacções de passes de atletas

(2) 
Excluíndo depreciações de passes de atletas  

 
 

Evolução da Actividade 
 
A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem cumprir os seus deveres de prestação de 
informação de natureza económica e financeira, relativa ao 3º trimestre do exercício 
2007/2008, período compreendido entre 1 de Agosto de 2007 e 30 de Abril de 2008. 
 
Este documento foi elaborado de acordo com o quadro normativo vigente, 
nomeadamente o disposto no Código das Sociedades Comerciais, Código dos Valores 
Mobiliários e nos Regulamentos da CMVM. De referir que a informação prestada foi 
preparada pela primeira vez de acordo com as normas IFRS, conforme requisito legal. 
Desta forma, os valores comparativos reflectem os ajustamentos e impactos decorrentes 
da conversão das contas da Sociedade para as normas IFRS, pelo que poderão não 
coincidir com os montantes relativos ao exercício findo em 31 de Julho de 2007 
constantes do último relatório e contas aprovado. 
 
No decorrer do 3º trimestre de 2007/2008, a Benfica Futebol SAD rescindiu com os 
atletas Gonzalo Bergessio e Nicolas Canales, reforçou o investimento no atleta Óscar 
Cardozo, adquirindo a totalidade dos seus direitos económicos, e garantiu o concurso do 
atleta Ruben Amorim. 
 
Em Março de 2008, o Sr. José António Camacho apresentou a demissão do cargo de 
treinador da equipa principal de futebol, tendo sido acompanhado por parte da sua 
equipa técnica. O Sr. Fernando Albino Chalana, anterior técnico-adjunto, foi indigitado 
para substituir o anterior técnico principal até ao final da presente época. 
 



 

  

Mais recentemente, a Sociedade prolongou o vínculo desportivo com o atleta Leonardo 
Bastos (Leo), contratou os atletas Hassan Ybeda e Javier Balboa para a próxima época e 
garantiu uma mais valia de 800.000 euros com a transacção dos direitos desportivos do 
atleta Streten Stretenovic, a qual só terá impacto no 4º trimestre. 
 
São ainda de realçar as medidas tomadas no reforço do core business da Sociedade 
com a concentração no novo director desportivo de toda a estrutura do futebol 
(profissional, formação e prospecção), cuja cooptação como administrador da Benfica 
Futebol SAD produzirá efeitos formais no início da próxima época desportiva a ter início a 
1 de Julho. 
 
Em Maio de 2008, a Sociedade procedeu à contratação do Sr. Enrique Sanchez Flores e 
respectiva equipa técnica para orientar a equipa de futebol profissional. 
 
Apesar dos objectivos desportivos definidos para a época de 2007/2008 não terem sido 
alcançados, principalmente no que se refere à Liga Nacional, o desempenho económico 
e financeiro da Sociedade não ficou significativamente hipotecado, tendo-se mantido em 
níveis aceitáveis. 
 
O resultado líquido alcançado no fecho do 3º trimestre, no montante de 3,7 milhões de 
euros, e os resultados operacionais que ascenderam a 7,2 milhões de euros, são 
indicadores claros de que a Sociedade tem uma estrutura económica equilibrada que lhe 
permite mitigar eventuais efeitos negativos do desempenho desportivo. 
 
O passivo diminuiu cerca de 41 milhões de euros face ao último encerramento de contas 
em 31 de Julho de 2007, o que representa um decréscimo de 26,16%. Este decréscimo, 
que já tinha ocorrido no final do 1º semestre, dado que o passivo actual aumentou 
apenas 563.064 euros face a 31 de Janeiro de 2008, está relacionado com a 
reestruturação do passivo bancário do Grupo do Sport Lisboa e Benfica. 
 
Os capitais próprios da Sociedade variaram positivamente em 16,08% face ao exercício 
anterior, beneficiando do resultado líquido obtido no final do 3º trimestre, atingindo em 30 
de Abril de 2008 um valor de 26,6 milhões de euros.  
 
De referir que o presente exercício terá apenas 11 meses de actividade, encerrando em 
30 de Junho de 2008, dado que a Sociedade procedeu à alteração do período do seu 
exercício económico, passando este a ser coincidente com o da época desportiva 
compreendida entre 1 de Julho e 30 de Junho do ano seguinte. 
 
Esta alteração poderá ter um impacto negativo no resultado líquido do exercício em 
curso, dado que as mais-valias com alienação de direitos desportivos de atletas que 
venham a ocorrer no mês de Julho já serão integradas no exercício de 2008/2009. 
 
Em conclusão, a actual estratégia e as medidas que têm vindo a ser tomadas surgem no 
sentido de reforçar o compromisso da consolidação do projecto desportivo e empresarial 
da Benfica Futebol SAD, o qual assenta num continuado equilíbrio entre o sucesso 
dentro das quatro linhas e a solidez económica fora do terreno de jogo. 
 
 
 
O Conselho de Administração 
 
Lisboa, 30 de Junho de 2008 
 


