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

COMUNICADO
RESULTADOS CONSOLIDADOS 1º SEMESTRE 2007/2008

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vêm cumprir os seus deveres de prestação de informação sobre os
aspectos mais relevantes ocorridos no primeiro semestre do exercício 2007/2008, período compreendido
entre 1 de Agosto de 2007 e 31 de Janeiro de 2008.
De referir que a informação prestada foi preparada pela primeira vez de acordo 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.
A Sociedade apresenta contas consolidadas pela primeira vez no presente período devido à constituição da
sociedade Clínica do SLB, Lda em 14 de Setembro de 2007 com um capital social de 10.000 Euros, a qual é
detida pela Benfica SAD em conjunto com o Sport Lisboa e Benfica em igual percentagem. Contudo, tendo
em consideração a fase embrionária em que a Clínica do SLB se encontra, o impacto das suas
demonstrações financeiras nos resultados e balanço consolidados é manifestamente imaterial.
A Benfica SAD apresentou resultados líquidos positivos no 1º semestre no valor de 7,7 milhões de euros, o
que representou um aumento significativo face ao período homólogo do exercício anterior, no qual o
resultado positivo correspondeu 1,1 milhões de euros.
Este aumento foi consequência directa da variação ocorrida nos proveitos obtidos com transacções de
passes de atletas, que atingiram o montante de 12,2 milhões de euros.
Os resultados operacionais sofreram um recuo de 8,9 milhões de euros no 1º semestre do exercício anterior
para 6,2 milhões de euros, os quais estão essencialmente relacionados com o crescimento dos custos com
fornecimentos e serviços de terceiros e com os custos com o pessoal.
Este acréscimo de custos está em parte relacionado com as alterações ocorridas na equipa técnica e com o
aumento das despesas incorridas com os proveitos gerados com a transferência de direitos desportivos, os
quais, conforme anteriormente referido, tiveram um incremento significativo.
O passivo diminui cerca de 41,5 milhões de euros, passando de 156,6 milhões de euros para 115,1 milhões
de euros, o que representa um decréscimo de 26,5%.

Este decréscimo está relacionado com a reestruturação do passivo bancário do Grupo do Sport Lisboa e
Benfica, que permitiu à Benfica SAD liquidar junto das entidades bancárias um valor global de 48 milhões de
euros, sendo uma parte considerável desse valor exigível a curto prazo.
Esta operação permitiu também a liquidação da dívida que o Clube tinha com a Benfica SAD no montante de
51 milhões de euros, o que contribuiu para a redução do activo em aproximadamente 34 milhões de euros.
O desempenho da Benfica SAD nos primeiros seis meses do exercício permitiu ainda o reforço da estrutura
patrimonial da Sociedade, tendo os capitais próprios atingido o montante de 30,6 milhões de euros.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
IFRS
31.01.08
Proveitos operacionais:
Prestação de serviços
Outros proveitos operacionais (1)

IFRS
31.01.07

22.603.697
8.992.490
31.596.187

21.884.691
10.897.821
32.782.512

(9.219.919)
(15.126.627)
(804.576)
(203.151)
(25.354.273)

(6.865.020)
(13.369.966)
(800.386)
(1.500.000)
(1.300.714)
(23.836.086)

6.241.914

8.946.426

Amortizações e perdas de imparidade com passes de atletas
(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas

(7.508.081)
12.226.928
4.718.847

(6.998.883)
3.758.346
(3.240.537)

Resultados operacionais

10.960.761

5.705.889

Resultados financeiros

(3.254.293)

(4.568.638)

Resultados antes de impostos

7.706.468

1.137.251

Imposto sobre lucros
Resultado líquido

(20.294)
7.686.174

1.137.251

0,51

0,08

Custos operacionais:
Fornecimentos e serviços de terceiros
Custos com pessoal
Amortizações (2)
Provisões do exercício
Outros custos operacionais (1)
Resultados operacionais (1)

Resultado por acção básico/diluído
(1)
(2)

Excluíndo transacções de passes de atletas
Excluíndo depreciações de passes de atletas

BALANÇO
IFRS
31.01.08
ACTIVO
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Activos financeiros
Clientes
Accionistas
Outros activos não correntes
Total activos não correntes

IFRS
31.07.07

17.735.012
62.457.120
2.957
11.180.399
15.570.943
106.946.431

18.233.839
55.358.362
6.996.998
45.826.766
15.813.937
142.229.902

14.361.681
75.078
9.510.901
6.885.490
7.875.124
38.708.274

20.861.449
72.940
8.999.951
2.655.760
4.669.757
37.259.857

Total do activo

145.654.705

179.489.759

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital social
Reservas
Resultados acumulados
Resultado líquido
Total dos capitais próprios

75.000.005
121.580
(52.206.864)
7.686.174
30.600.895

75.000.005
121.580
(64.864.331)
12.657.467
22.914.721

PASSIVO
Provisões
Empréstimos obtidos
Fornecedores
Outros passivos não correntes
Total de passivos não correntes

3.709.119
41.733.081
471.240
7.573.970
53.487.410

3.885.675
60.443.871
720.595
5.851.351
70.901.492

Empréstimos obtidos
Fornecedores
Outros passivos correntes
Total passivos correntes

6.499.149
7.169.256
47.897.995
61.566.400

35.047.771
12.941.613
37.684.162
85.673.546

Total do passivo

115.053.810

156.575.038

Totais dos capitais próprios e do passivo

145.654.705

179.489.759

Clientes
Accionistas
Outros devedores correntes
Outros activos correntes
Caixa e disponibilidades em bancos
Total de activos correntes

O Conselho de Administração
Lisboa, 31 de Março de 2008

