
 

  

 
 

Capital Social: € 75.000.005 
 Capital Próprio a 30 de Junho de 2008: € 23.035.653 

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 PRIVILEGIADA 

 
RESULTADOS CONSOLIDADOS – 1º SEMESTRE 2008/2009 – IFRS 

 

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 2008/2009, período compreendido 

entre 1 de Julho e 31 de Dezembro de 2008. 

Na análise às demonstrações financeiras, salientamos que a sua comparabilidade com o semestre do 

exercício anterior se encontra afectada, pelo facto do mesmo compreender o período de 1 de Agosto de 

2007 a 31 de Janeiro de 2008. Esta situação está relacionada com a alteração do exercício social no ano 
anterior, que passou de 1 de Agosto a 31 de Julho do ano seguinte para 1 de Julho a 30 de Junho do ano 

seguinte. Desta forma, o exercício de 2007/2008 compreendeu apenas 11 meses de actividade, de forma a 
ajustar os exercícios económicos à época desportiva, tendo início a 1 de Agosto de 2007 e termo a 30 de 

Junho de 2008. 

O 1º semestre do exercício de 2008/2009 apresentou um resultado consolidado negativo de 9,35 milhões de 

euros e um resultado operacional consolidado negativo próximo dos 7 milhões de euros, os quais 
representam em ambos os casos um decréscimo face ao período homólogo anterior. 

Esta evolução está significativamente influenciada pela diminuição dos proveitos gerados com a alienação 
de direitos desportivos de atletas, pela não participação na edição da Liga dos Campeões da presente época 

e pelo investimento realizado no reforço do plantel principal. 

De referir que as receitas televisivas atingiram neste semestre um montante de 6,1 milhões de euros, o que 

representa um aumento superior a 2 milhões de euros face ao período homólogo anterior. Esta variação 
devesse ao facto da rubrica ter sido positivamente influenciada pela não participação na Liga dos 

Campeões, dado que a Benfica SAD teve oportunidade de comercializar directamente os seus direitos de 
transmissão. A este facto acresceu ainda a criação da Benfica TV, que reforçou o poder negocial do Benfica 

no sector audiovisual e tem permitido um crescimento efectivo nas receitas obtidas pela Benfica SAD. 

Os resultados financeiros no corrente período corresponderam a um valor negativo de 2,2 milhões de euros, 

o que representa uma melhoria superior a 1 milhão de euros face ao semestre homólogo anterior, como 
consequência de um menor nível de passivos financeiros durante o período em análise. 

Os resultados relativos a investimentos apresentam um valor negativo de 186 mil euros, o qual corresponde 
à incorporação do resultado da Benfica TV atribuível à Benfica SAD através do método de equivalência 

patrimonial. De referir que este impacto negativo era perfeitamente expectável, uma vez que a Benfica TV foi 
constituída a 4 de Agosto de 2008 e iniciou a sua actividade a 13 de Agosto de 2008, tendo as suas 

emissões regulares arrancado a 10 de Dezembro de 2008. Assim, numa fase embrionária da sua actividade, 

a Benfica TV encontra-se num período de realização de investimento, com natural reflexo nos resultados. 



 

  

O aumento do passivo face ao último exercício findo a 30 de Junho de 2008, atingindo 147 milhões de 

euros, é essencialmente justificado pelo reforço efectuado no plantel principal através da aquisição de 
direitos desportivos de atletas e pelo aumento da respectiva massa salarial, aliado ao facto das receitas 

operacionais terem decrescido pela ausência da Liga dos Campeões. Este aumento reflectiu-se 
essencialmente nas rubricas de empréstimos obtidos e fornecedores correntes, que passaram a 

corresponder a 32,7 e 21,8 milhões de euros, respectivamente. 

Por contrapartida do aumento do passivo, observa-se nos valores do activo um crescimento de 13 milhões 

de euros, concretizado principalmente através do reforço do montante dos direitos desportivos de atletas 

registado na rubrica de activos intangíveis, que aumentaram 8 milhões de euros. 

Os capitais próprios diminuíram para um montante de 13,7 milhões de euros a 31 de Dezembro de 2008 

condicionados pelo resultado líquido negativo alcançado no presente semestre. 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADA – IFRS 

contém informação semestral não auditada valores expressos em euros

31.12.08 31.01.08
6 meses 6 meses

Proveitos operacionais:

Prestação de serviços 23.993.641 22.603.697 

Outros proveitos operacionais 
(1)

2.021.205 8.992.490 

26.014.846 31.596.187 

Custos operacionais:

Fornecimentos e serviços de terceiros (9.204.880) (9.219.919)

Custos com pessoal (17.231.751) (15.126.627)

Amortizações 
(2)

(854.865) (804.576)

Outros custos operacionais 
(1)

(306.926) (203.151)

(27.598.422) (25.354.273)

Resultados operacionais (1) (2) (1.583.576) 6.241.914 

Amortizações e perdas de imparidade com passes de atletas (10.556.605) (7.508.081)

(Custos)/Proveitos com transacções de passes de atletas 5.172.308 12.226.928 

(5.384.297) 4.718.847 

Resultados operacionais (6.967.873) 10.960.761 

Proveitos e ganhos financeiros 618.378 299.462 

Custos e perdas financeiros (2.806.185) (3.551.712)

Resultados relativos a investimentos (185.608) (2.043)

Resultados antes de impostos (9.341.287) 7.706.468 

Imposto sobre lucros (12.216) (20.294)

Resultado líquido (9.353.503) 7.686.174 

Resultado por acção básico/diluído (0,62) 0,51 

(1) 
Excluíndo transacções de passes de atletas

(2) 
Excluíndo depreciações de passes de atletas  

 
 



 

  

BALANÇO CONSOLIDADO – IFRS 

contém informação semestral não auditada valores expressos em euros

31.12.08 30.06.08

ACTIVO
Activos fixos tangíveis 17.802.372 18.145.786 

Activos intangíveis 74.320.344 66.493.564 

Activos financeiros 314.472 - 

Clientes 5.328.074 12.090.897 

Outros activos não correntes 15.125.471 15.368.453 

Total activos não correntes 112.890.733 112.098.700 

Clientes 30.660.526 25.557.761 

Accionistas 3.242.450 674.928 

Outros devedores correntes 2.697.688 2.973.789 

Outros activos correntes 10.702.830 6.367.755 

Caixa e disponibilidades em bancos 865.372 409.343 

Total de activos correntes 48.168.866 35.983.576 

Total do activo 161.059.599 148.082.276 

CAPITAIS PRÓPRIOS
Capital social 75.000.005 75.000.005 

Prémio de emissão de acções 121.580 121.580 

Resultados acumulados (52.090.932) (52.206.864)

Resultado líquido (9.353.503) 115.932 

Total dos capitais próprios 13.677.150 23.030.653 

PASSIVO
Provisões 3.712.856 3.911.438 

Empréstimos obtidos 38.369.019 40.099.902 

Fornecedores 7.049.597 7.981.025 

Outros credores não correntes 705.790 1.983.264 

Total de passivos não correntes 49.837.261 53.975.629 

Empréstimos obtidos 32.712.314 11.217.588 

Fornecedores 21.784.178 15.560.814 

Outros passivos correntes 35.242.482 37.012.355 

Outros credores correntes 7.806.214 7.285.237 

Total passivos correntes 97.545.188 71.075.994 

Total do passivo 147.382.449 125.051.623 

Totais dos capitais próprios e do passivo 161.059.599 148.082.276  
 
 

O Conselho de Administração 
 

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2009 

 


