
 

  

 
Capital Social: € 115.000.000 

Capital Próprio Individual a 30 de Junho de 2009: (€ 11.790.198) 
Capital Próprio Consolidado a 30 de Junho de 2009: (€ 11.825.113) 

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 REFERENTE 

À INFORMAÇÃO ANUAL 2009/2010 

 

 

 

valores expressos em euros

Consolidado Individual

30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09

Proveitos operacionais:

Prestação de serviços 58.956.364 40.748.786 50.710.966 40.748.786 

Outros proveitos operacionais (1) 7.425.983 6.131.255 7.557.479 6.131.255 

66.382.347 46.880.041 58.268.445 46.880.041 

Custos operacionais:

Fornecimentos e serviços de terceiros (21.188.100) (17.693.299) (18.664.509) (17.693.299)

Custos com pessoal (38.262.860) (37.129.032) (37.455.916) (37.129.032)

Amortizações (2) (5.264.957) (1.804.681) (1.833.475) (1.804.681)

Provisões do exercício (933.411) (637.636) (678.696) (637.636)

Outros custos operacionais (1) (6.865.054) (2.652.854) (6.741.713) (2.652.854)

(72.514.382) (59.917.502) (65.374.309) (59.917.502)

Resultados operacionais (1) (2) (6.132.035) (13.037.461) (7.105.864) (13.037.461)

Amortizações e perdas de imparidade com passes de atletas (24.460.252) (22.344.606) (24.460.252) (22.344.606)

Proveitos/(Custos) com transacções de passes de atletas 19.287.968 5.471.229 19.287.968 5.471.229 

(5.172.284) (16.873.377) (5.172.284) (16.873.377)

Resultados operacionais (11.304.319) (29.910.838) (12.278.148) (29.910.838)

Proveitos e ganhos financeiros 3.672.177 1.019.124 1.607.268 1.019.124 

Custos e perdas financeiros (11.612.197) (5.871.500) (9.552.422) (5.871.500)

Resultados relativos a investimentos em associadas (3.139) (29.915) - - 

Resultados antes de impostos (19.247.478) (34.793.129) (20.223.302) (34.763.214)

Imposto sobre lucros 249.754 (62.637) (52.579) (62.637)

Resultado líquido (18.997.724) (34.855.766) (20.275.881) (34.825.851)

Resultado por acção básico/diluído (0,83) (2,32) (0,88) (2,32)

(1) Excluíndo transacções de passes de atletas
(2) Excluíndo depreciações de passes de atletas  

 



 

  

 

valores expressos em euros

Consolidado Individual

30.06.10 30.06.09 30.06.10 30.06.09

ACTIVO

Activos tangíveis 162.721.728 17.614.775 16.400.126 17.614.775 

Activos intangíveis 86.505.113 83.293.595 86.505.113 83.293.595 

Investimentos em empresas subsidiárias - - 98.297.419 - 

Investimentos em empresas associadas 466.926 470.065 504.980 504.980 

Outros activos financeiros 9.932.863 100 9.932.863 100 

Propriedades de investimento 11.899.472 - - - 

Clientes 17.640.671 4.710.778 17.640.671 4.710.778 

Empresas do grupo e partes relacionadas 31.451.074 - 31.451.074 - 

Outros activos 752.336 14.882.489 15.148.861 14.882.489 

Impostos diferidos 2.937.853 - - - 

Total activos não correntes 324.308.036 120.971.802 270.714.933 121.006.717 

Clientes 32.636.372 36.285.541 42.648.832 36.285.541 

Empresas do grupo e partes relacionadas 3.576.105 1.044.690 3.576.105 1.044.690 

Outros devedores 7.186.590 1.592.893 4.721.302 1.592.893 

Outros activos 6.643.355 6.130.134 5.749.990 6.130.134 

Caixa e disponibilidades em bancos 6.881.132 786.035 6.220.376 786.035 

Total de activos correntes 56.923.554 45.839.293 62.916.605 45.839.293 

Total do activo 381.231.590 166.811.095 333.631.538 166.846.010 

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social 115.000.000 75.000.005 115.000.000 75.000.005 

Prémio de emissão de acções 121.580 121.580 121.580 121.580 

Reservas de cobertura de fluxos de caixa (1.738.187) - - - 

Resultados acumulados (86.946.698) (52.090.932) (86.911.783) (52.085.932)

Resultado líquido (18.997.724) (34.855.766) (20.275.881) (34.825.851)

Total dos capitais próprios 7.438.971 (11.825.113) 7.933.916 (11.790.198)

PASSIVO

Provisões 6.873.566 4.651.753 5.140.053 4.651.753 

Empréstimos obtidos 126.526.618 17.483.828 52.970.887 17.483.828 

Derivados 10.841.971 - 66.278 - 

Fornecedores 13.016.641 6.870.843 13.016.641 6.870.843 

Empresas do grupo e partes relacionadas - - 43.224.248 - 

Outros credores 10.773.704 7.051.090 10.773.704 7.051.090 

Outros passivos 25.331.539 - 19.939.406 - 

Impostos diferidos 11.096.815 - - - 

Total de passivos não correntes 204.460.854 36.057.514 145.131.217 36.057.514 

Provisões 732.745 - 732.745 - 

Empréstimos obtidos 89.943.499 89.920.612 84.562.084 89.920.612 

Fornecedores 30.834.300 20.130.122 26.299.867 20.130.122 

Empresas do grupo e partes relacionadas - - 26.769.191 - 

Outros credores 17.834.356 19.738.145 17.054.784 19.738.145 

Outros passivos 29.986.865 12.789.815 25.147.734 12.789.815 

Total passivos correntes 169.331.765 142.578.694 180.566.405 142.578.694 

Total do passivo 373.792.619 178.636.208 325.697.622 178.636.208 

Totais dos capitais próprios e do passivo 381.231.590 166.811.095 333.631.538 166.846.010  

 



 

  

Evolução da Actividade no Exercício  

O exercício de 2009/2010 é marcado por uma série de factores com impacto directo nos resultados 

económicos e financeiros da Sociedade, nomeadamente: 

 a conquista do título de campeão nacional na presente época desportiva, que impulsionou de forma 

positiva as receitas do Grupo, principalmente no que se refere às receitas de bilheteira; 

 a participação na Liga Europa, com melhores resultados do que na época transacta, o que influenciou as 

receitas de bilheteira e também os prémios de participação; 

 à semelhança do exercício anterior, o reforço do investimento efectuado no futebol profissional, quer no 

que se refere à manutenção dos principais atletas que integraram o plantel na época 2008/2009, quer na 

aquisição de novos atletas, com o intuito de reforçar o plantel com qualidade e experiência, tendo 

também como consequência o aumento da massa salarial; 

 a decisão estratégica tomada no final da época 2008/2009 em manter os principais activos na 

Sociedade, com o intuito de voltar a apostar nesses jogadores para obter resultados desportivos e não 

optar por alienar direitos desportivos de atletas cujo valor de mercado se encontrava negativamente 

influenciado pela época negativa da equipa; 

 a aquisição da Benfica Estádio por parte da Benfica SAD no final de Dezembro de 2009, assumindo o 

Grupo a partir desse momento o controlo sobre as actividades financeiras e operacionais da Benfica 

Estádio; 

 a constituição do Fundo “Benfica Stars Fund – Fundo Especial de Investimento Mobiliário Fechado”. 

 

Análise às Demonstrações Financeiras 

Na análise às demonstrações financeiras do exercício de 2009/2010, salientamos que a sua comparabilidade 

com o exercício anterior se encontra afectada pela inclusão no perímetro de consolidação da Benfica SAD por 

via da aquisição da totalidade das acções da Benfica Estádio no final do mês de Dezembro de 2009. Esta 

alteração implica que a demonstração de resultados consolidada apresentada sofra o impacto de 6 meses de 

actividade da Benfica Estádio, relativa ao período de Janeiro a Junho de 2010 e que estejam relevadas 

significativas alterações de balanço. 

Os principais indicadores económicos e financeiros são conforme segue: 

 resultado consolidado negativo de 19 milhões de euros e resultado individual negativo de 20,3 milhões 

de euros (prejuízos de 34,9 e 34,8 milhões de euros em 2008/2009, respectivamente); 

 resultado operacional consolidado negativo de 11,3 milhões de euros e resultado operacional individual 

negativo de 12,3 milhões de euros (29,9 milhões de euros negativo em 2008/2009 tanto em termos 

consolidado como individual); 

 EBITDA consolidado de 20,6 milhões de euros e individual de 15,5 milhões de euros (apresenta uma 

variação positiva de 25,7 milhões de euros em base consolidada e de 20,6 milhões de euros em 

individual, comparativamente ao exercício anterior); 

 proveitos operacionais consolidados de 66,4 milhões de euros, o que equivale a uma variação positiva 

de 41,6% tendo a influência da incorporação da actividade da Benfica Estádio a partir de 1 de Janeiro de 

2010, com um impacto de 8,9 milhões de euros face ao exercício anterior; 



 

  

 aumento dos proveitos gerados com transacções de atletas em 19 milhões de euros, o que significa uma 

variação positiva de 263,4% para 26,2 milhões de euros, fruto das mais valias obtidas com as 

transacções realizadas com o “Benfica Stars Fund” e com as transferências dos atletas Dí Maria e 

Edcarlos; 

 custos operacionais consolidados aumentaram 21% para 72,5 milhões de euros, influenciados pela 

inclusão da actividade da Benfica Estádio a partir de 1 de Janeiro de 2010; 

 aumento do passivo consolidado do Grupo de 178,6 milhões de euros para 373,8 milhões de euros 

justificado pelo aumento do passivo individual da Benfica SAD e pela incorporação da Benfica Estádio no 

perímetro de consolidação; 

 aumento dos passivos não correntes em 168,4 milhões de euros, variando em 467%, fruto da inclusão 

da Benfica Estádio no perímetro de consolidação do Grupo e da emissão do novo empréstimo 

obrigacionista de 40 milhões de euros; 

 activo consolidado da Benfica SAD variou 214 milhões de euros, ascendendo a um montante de 381,2 

milhões de euros  após a inclusão da Benfica Estádio no perímetro de consolidação; 

 evolução nos capitais próprios consolidados e individuais, sendo que apresentam agora um valor positivo 

de 7,4 milhões de euros e 7,9 milhões de euros, respectivamente; 

 as restantes empresas que integram o Grupo da Benfica SAD apresentaram os seguintes resultados 

líquidos no exercício corrente: 

 Benfica TV – resultado líquido negativo de 18 mil euros; 

 Clínica Benfica – resultado líquido positivo de 68 mil euros; 

 Benfica Seguros – resultado líquido positivo de 44 mil euros. 

 as demonstrações apresentadas ainda não incluem as vendas dos atletas Ramires, Halliche e Makukula. 

 

O Conselho de Administração 

 

Lisboa, 10 de Novembro de 2010 

 


