
 

 

 
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: € 115.000.000 

Capital Próprio individual a 30 de junho de 2014: € (8.521.077) 

Capital Próprio consolidado a 30 de junho de 2014: € (8.400.765) 
Sede: Av. Eusébio da Silva Ferreira – 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 Coletiva: 504 882 066  

 

COMUNICADO 

 

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (adiante designada Benfica SAD), em cumprimento do 
disposto no artigo 248.º do Código dos Valores Mobiliários, vem divulgar a seguinte informação 
económica e financeira consolidada relativamente ao exercício findo a 30 de junho de 2015, a qual 
consta no Relatório e Contas do Sport Lisboa e Benfica: 

 

 

 

A Benfica SAD apresentou um resultado líquido consolidado de 7,1 milhões de euros, 
correspondendo ao segundo ano consecutivo em que atinge resultados positivos no final do 
exercício. 

Em termos de resultado operacional, a Benfica SAD atingiu um valor consolidado de 30,4 milhões 
de euros, o que corresponde ao quarto período consecutivo em que se atingem resultados 
operacionais consolidados positivos. 

Os rendimentos operacionais (excluindo transações com atletas) ascenderam a 102 milhões de 
euros, o que apesar da eliminação prematura das competições europeias foi positivamente 
influenciado pelo crescimento verificado nas receitas de televisão. 

Os rendimentos totais consolidados superaram os 186 milhões de euros, o que equivale a um 
aumento de 0,7% face ao período homólogo, correspondendo ao novo valor mais elevado de 
rendimentos gerados num exercício. 

v alores em milhares de euros

30.06.15 30.06.14

Ativo 430.210 440.679 

Passivo 429.635 449.080 

Capital próprio 575 (8.401)

Rendimentos operacionais (excluindo transações de atletas) 101.974 105.039 

Rendimentos totais (incluindo transações de atletas) 186.024 184.701 

Resultados operacionais (incluindo transações de atletas) 30.416 33.526 

Resultado líquido do período 7.072 14.165 



O passivo consolidado da Benfica SAD reduziu 19,4 milhões de euros no decorrer do exercício 
corrente, o que representa um decréscimo de 4,3% face ao final do período transato.  

A Benfica SAD voltou a apresentar capitais próprios positivos no final de um exercício, situação 
que não ocorria desde 30 de junho de 2011. Em 2014/2015, a melhoria dos capitais próprios 
consolidados ascendeu a 9 milhões de euros, mantendo a tendência positiva de recuperação 
ocorrida no exercício anterior. 

De realçar que este desempenho económico foi alcançado numa época em que o Benfica se 
sagrou bicampeão nacional, para além de ter vencido a Supertaça e reconquistado a Taça da Liga. 

 

 

O Conselho de Administração 

 

9 de setembro de 2015 


