Capital Social: € 75.000.005
Capital Próprio a 31 de Julho de 2007 (aprovado em Assembleia Geral): € 27.000.679
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 (1T07)
Empresa:

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD

NIPC:

Sede:

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

Período de Referência:
1º Trimestre

X

3º Trimestre

X

5º Trimestre (1)

X

504 882 066

Início:

01-08-2007

Fim:

31-10-2007

valores expressos em euros
POC
Var.
31.07.07
%

BALANÇO
(contém informação trimestral não auditada)

IFRS
31.10.07

POC
31.10.07

IFRS
31.07.07

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

17.997.276
63.350.547
5.000
16.772.568
45.826.766
15.692.447
159.644.604

17.997.276
63.350.547
5.000
18.883.334
45.826.766
15.692.447
161.755.370

18.233.839
55.358.362
6.996.998
45.826.766
15.813.937
142.229.902

18.233.839
55.358.362
7.875.000
45.826.766
15.813.937
143.107.904

(1,30%)
14,44%
139,71%
(0,77%)
12,24%

14.478.208
1.819.185
10.120.385
7.351.448
1.170.034
34.939.260

14.478.208
1.819.185
10.120.385
8.304.806
1.170.034
35.892.618

20.861.449
72.940
8.999.951
3.197.481
4.669.757
37.801.578

20.861.449
72.940
8.999.951
4.219.732
4.669.757
38.823.829

(30,60%)
2.394,08%
12,45%
129,91%
(74,94%)
(7,57%)

Total do activo

194.583.864

197.647.988

180.031.480

181.931.733

8,08%

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

75.000.005
121.580
(49.974.854)
8.323.611
33.470.342

75.000.005
121.580
(48.120.906)
9.812.960
36.813.639

75.000.005
121.580
(62.563.639)
12.588.785
25.146.731

75.000.005
121.580
(63.395.335)
15.274.429
27.000.679

(20,12%)
(33,88%)
33,10%

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

3.812.595
60.000.574
640.182
6.259.640
70.712.991

3.812.595
57.981.234
702.500
7.191.779
69.688.108

3.885.675
60.443.871
720.595
5.851.351
70.901.492

3.885.675
58.540.811
790.000
6.619.893
69.836.379

(1,88%)
(0,73%)
(11,16%)
6,98%
(0,27%)

Empréstimos obtidos
Fornecedores
Outros passivos correntes
Total passivos correntes

40.046.056
10.498.844
39.855.631
90.400.531

40.791.766
10.498.844
39.855.631
91.146.241

35.047.771
12.941.613
35.993.873
83.983.257

36.159.189
12.941.613
35.993.873
85.094.675

14,26%
(18,88%)
10,73%
7,64%

Total do passivo

161.113.522

160.834.349

154.884.749

154.931.054

4,02%

Totais dos capitais próprios e do passivo

194.583.864

197.647.988

180.031.480

181.931.733

8,08%

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

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

Proveitos operacionais:
Prestação de serviços
(1)
Outros proveitos operacionais

IFRS
31.10.07
3 meses

POC
31.10.07
3 meses

IFRS
31.07.07
12 meses

POC
31.07.07
12 meses

11.500.329
5.517.705
17.018.034

11.500.329
5.517.705
17.018.034

44.496.526
14.674.688
59.171.214

44.496.526
14.674.688
59.171.214

(4.567.127)
(7.924.945)
(403.437)
(140.268)
(13.035.777)
3.982.257

(4.567.127)
(7.924.945)
(403.437)
(140.268)
(13.035.777)
3.982.257

(14.798.186)
(26.315.214)
(1.621.292)
(1.500.000)
(1.155.766)
(45.390.458)
13.780.756

(14.798.186)
(26.315.214)
(1.621.292)
(1.500.000)
(1.155.766)
(45.390.458)
13.780.756

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

(3.840.860)
11.259.047
7.418.187

(3.840.860)
11.259.047
7.418.187

(14.047.431)
22.818.323
8.770.892

(14.047.431)
22.818.323
8.770.892

Resultados operacionais

11.400.444

11.400.444

22.551.648

22.551.648

Resultados financeiros

(3.066.686)

(1.577.337)

(9.924.207)

(7.238.563)

Resultados antes de impostos

8.333.758

9.823.107

12.627.441

15.313.085

Imposto sobre lucros
Resultado líquido

(10.147)
8.323.611

(10.147)
9.812.960

(38.656)
12.588.785

(38.656)
15.274.429

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

(1)
(2)

(1) (2)

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

Evolução da Actividade no Trimestre
A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem cumprir os seus deveres de prestação de
informação de natureza económica e financeira, relativa ao primeiro trimestre do
exercício 2007/2008, período compreendido entre 1 de Agosto e 31 de Outubro de 2007.
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. O 1º trimestre deste exercício é o primeiro
momento em que a utilização das Normas Internacionais de Contabilidade (IAS/IFRS) é
obrigatória para a Sociedade. Para uma melhor compreensão por parte do mercado em
geral dos impactos das novas normas, a informação divulgada espelha o impacto de
transição para as IFRS nas contas da Sociedade. De referir que, de momento, não é
apresentada a informação comparativa em IFRS relativa ao período homólogo de
2006/2007.
A consolidação do projecto desportivo e empresarial da Benfica Futebol SAD assenta
num continuado equilíbrio entre o sucesso dentro das quatro linhas e a solidez
económica fora do terreno de jogo.
Em termos desportivos, a Benfica Futebol SAD pretende lutar pela liderança nas provas
nacionais em que compete e manter uma participação continuada e sustentada nas
competições europeias.
Na vertente económica, as bases lançadas há quatro anos mantêm-se totalmente
actualizadas e continuarão a ser os pilares do desenvolvimento futuro:



crescimento das receitas, sobretudo derivado do aumento de assistências, da
captação de novos patrocínios, do incremento da quotização e da participação
continuada na Liga dos Campeões;



investimentos criteriosos, salvaguardando sempre a possível valorização dos
principais activos;



controlo de custos, com especial ênfase na vertente salarial.

O planeamento da época 2007/2008 teve em consideração o reforço do plantel com
jogadores jovens de elevado potencial, aproveitando a permanência de vários atletas
com maturidade e experiência acumulada para renovar a equipa de forma equilibrada e
estruturada.
As contratações dos atletas Fábio Coentrão, Óscar Cardozo, Bergessio, Di Maria, Freddy
Adu, Binya, Edcarlos, Maxi Pereira e Cristián Rodríguez, este último por empréstimo, que
no conjunto apresentam uma média de idade de 21 anos, vieram equilibrar a experiência
acumulada de jogadores que permaneceram no plantel, como são os casos de Nuno
Gomes, Petit, Luisão, Rui Costa, Quim, Leo e Katsouranis.
No âmbito da política de investimentos em jogadores jovens de elevado potencial, há
ainda a destacar os atletas David Luíz e Nelson, que já integravam o plantel na época
anterior, e a identificação de alguns atletas da equipa de juniores com potencial para
integrar o plantel principal, nomeadamente Yu Dabao, Miguel Vítor e Romeu Ribeiro.
O resultado alcançado no 1º trimestre no montante de 8,3 milhões de euros é, em parte,
justificado pelas mais-valias no valor de 11,3 milhões de euros obtidas com a alienação
dos direitos desportivos dos atletas Manuel Fernandes, Anderson Cleber a Azar Karadas
para o Valencia CF, o Olympique Lyonnais e o SK Brann, respectivamente.
Os proveitos gerados pela participação na Liga dos Campeões ascenderam a 4,8
milhões de euros, os quais correspondem a 3 milhões de euros referentes ao prémio de
participação na competição, 1,2 milhões de euros pela realização de 3 jogos na fase de
grupos e 600.000 euros pela vitória obtida na 3ª jornada com o Celtic de Glasgow. De
referir que a Sociedade apenas reconhece os proveitos no período da realização dos
jogos, independentemente do momento do recebimento das verbas ou da obtenção do
direito de receber as mesmas.
No decorrer deste trimestre, o activo da Sociedade aumentou 8,08% face ao final do
exercício anterior, atingindo em 31 de Outubro de 2007 um total de 194,6 milhões de
euros. Esta variação está essencialmente relacionada com os investimentos efectuados
no plantel, que contribuíram para o crescimento em 8 milhões de euros dos activos
intangíveis.
Os capitais próprios da Sociedade variaram positivamente em 33,1%, beneficiando do
resultado líquido obtido no 1º trimestre, atingindo em 31 de Outubro de 2007 um valor de
33,5 milhões de euros.
O Conselho de Administração
Lisboa, 31 de Dezembro de 2007

