
 

  

 
Capital Social: € 115.000.000 

Capital Próprio Individual a 30 de Junho de 2010: € 7.933.916 
Capital Próprio Consolidado a 30 de Junho de 2010: € 7.438.971 

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 (3T10) 

 
Empresa: 

 
Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

 
NIPC: 

 
504 882 066 

 
Sede: 

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

 
Período de Referência: 

 
Início: 

 
01-07-2010 

 
1º Trimestre 

 

X 
 

 
3º Trimestre 

 

X 
 

 
5º Trimestre (1) 

 

X 
 

  
Fim: 

 
31-03-2011 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS SEPARADA

valores expressos em euros

contém informação trimestral não auditada Consolidado Individual

31.03.11 31.03.10 31.03.11 31.03.10

Proveitos operacionais:

Prestação de serviços 47.468.276 41.193.569 35.190.257 37.319.680 

Outros proveitos operacionais (1) 14.297.516 5.236.761 14.059.410 5.099.522 

61.765.792 46.430.330 49.249.667 42.419.202 

Custos operacionais:

Fornecimentos e serviços de terceiros (17.055.548) (15.308.467) (12.663.248) (13.928.113)

Custos com pessoal (32.585.225) (27.022.770) (31.303.492) (26.633.070)

Amortizações (2) (6.907.137) (3.054.670) (1.712.246) (1.373.130)

Provisões do exercício 1.016.639 (770.000) 1.120.983 (770.000)

Outros custos operacionais (1) (2.890.475) (790.428) (2.582.623) (746.514)

(58.421.746) (46.946.335) (47.140.626) (43.450.827)

Resultados operacionais (1) (2) 3.344.045 (516.005) 2.109.041 (1.031.625)

Amortizações e perdas de imparidade com passes de atletas (19.158.996) (17.524.111) (19.158.996) (17.524.111)

Proveitos/(Custos) com transacções de passes de atletas 32.639.126 2.135.074 32.639.126 2.135.074 

13.480.130 (15.389.037) 13.480.130 (15.389.037)

Resultados operacionais 16.824.175 (15.905.042) 15.589.171 (16.420.662)

Proveitos e ganhos financeiros 3.747.633 418.758 3.487.406 103.849 

Custos e perdas financeiros (14.373.473) (7.586.299) (12.816.043) (6.097.985)

Resultados relativos a investimentos 13.634 - - - 

Resultados antes de impostos 6.211.969 (23.072.583) 6.260.534 (22.414.798)

Imposto sobre lucros (52.595) 250.224 (39.140) (31.200)

Resultado líquido 6.159.374 (22.822.359) 6.221.394 (22.445.998)

Resultado por acção básico/diluído 0,27 (0,99) 0,27 (0,98)

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



 

  

DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA

valores expressos em euros

contém informação trimestral não auditada Consolidado Individual

31.03.11 30.06.10 31.03.11 30.06.10

ACTIVO

Activos tangíveis 159.215.320 162.721.728 16.323.381 16.400.126 

Activos intangíveis 84.854.836 86.505.113 84.854.836 86.505.113 

Investimentos em empresas subsidiárias - - 98.297.419 98.297.419 

Investimentos em empresas associadas 480.560 466.926 504.980 504.980 

Outros activos financeiros 13.268.573 9.932.863 8.096.316 4.766.689 

Propriedade de investimento 11.570.184 11.899.472 - - 

Clientes 14.769.084 17.640.671 14.769.084 17.640.671 

Empresas do grupo e partes relacionadas 31.451.074 31.451.074 31.451.074 31.451.074 

Outros activos não correntes - 752.336 14.032.052 15.148.861 

Impostos diferidos 1.597.796 2.937.853 - - 

Total activos não correntes 317.207.427 324.308.036 268.329.142 270.714.933 

Clientes 25.861.130 32.636.372 21.433.580 42.648.832 

Empresas do grupo e partes relacionadas 6.538.259 3.576.105 6.538.258 3.576.105 

Outros devedores correntes 5.591.492 7.186.590 3.636.122 4.721.302 

Outros activos correntes 15.632.038 6.643.355 13.773.029 5.749.990 

Caixa e disponibilidades em bancos 7.338.919 6.881.132 298.776 6.220.376 

Total de activos correntes 60.961.837 56.923.554 45.679.765 62.916.605 

Total do activo 378.169.265 381.231.590 314.008.907 333.631.538 

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital social 115.000.000 115.000.000 115.000.000 115.000.000 

Prémio de emissão de acções 121.579 121.580 121.579 121.580 

Reservas de justo valor 1.992.517 (1.738.187) - - 

Resultados acumulados (105.944.422) (86.946.698) (107.187.664) (86.911.783)

Resultado líquido 6.159.374 (18.997.724) 6.221.394 (20.275.881)

Total dos capitais próprios 17.329.048 7.438.971 14.155.309 7.933.916 

PASSIVO

Provisões 4.626.127 6.873.566 2.788.270 5.140.053 

Empréstimos obtidos 123.567.816 126.526.618 52.646.641 52.970.887 

Derivados 5.719.646 10.841.971 19.742 66.278 

Fornecedores 21.208.772 13.016.641 21.208.772 13.016.641 

Empresas do grupo e partes relacionadas - - 31.251.748 43.224.248 

Outros credores não correntes 8.300.278 10.773.704 8.300.278 10.773.704 

Outros passivos não correntes 17.019.147 25.331.539 12.892.939 19.939.406 

Impostos diferidos 10.930.806 11.096.815 - - 

Total de passivos não correntes 191.372.592 204.460.854 129.108.390 145.131.217 

Provisões 2.301.016 732.745 2.301.016 732.745 

Empréstimos obtidos 94.520.896 89.943.499 89.017.826 84.562.084 

Fornecedores 28.358.968 30.834.300 30.701.477 26.299.867 

Empresas do grupo e partes relacionadas 542.635 - 13.990.030 26.769.191 

Outros credores correntes 18.684.868 17.834.356 17.362.103 17.054.784 

Outros passivos correntes 25.059.242 29.986.865 17.372.756 25.147.734 

Total passivos correntes 169.467.625 169.331.765 170.745.208 180.566.405 

Total do passivo 360.840.217 373.792.619 299.853.598 325.697.622 

Totais dos capitais próprios e do passivo 378.169.265 381.231.590 314.008.907 333.631.538  

 



 

  

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADA DO RENDIMENTO INTEGRAL

valores expressos em euros

contém informação trimestral não auditada 31.03.11 31.03.10

Resultado líquido consolidado do exercício 6.159.374 (22.822.359)

Variação no justo valor dos derivados de cobertura de fluxos de caixa (líquido de efeito físcal) 3.730.704 - 

Total rendimento integral consolidado do exercicio 9.890.078 (22.822.359)

Atribuível a:

Accionistas da Empresa-Mãe 9.890.078 (22.822.359)  

 

Evolução da Actividade 

A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD vem cumprir os seus deveres de prestação de informação de 

natureza económica e financeira, de acordo com o quadro normativo vigente, nomeadamente o disposto no 

Código das Sociedades Comerciais, Código dos Valores Mobiliários e nos Regulamentos da CMVM, relativo 

ao terceiro trimestre do exercício 2010/2011, que compreende o período de 1 de Julho de 2010 a 31 de Março 

de 2011. 

No decurso do presente exercício, a Sociedade desenvolveu a sua estratégia enquadrada nas linhas 

orientadores definidas no início da época, ainda que adaptadas por força de um enquadramento distinto, tanto 

a nível externo como interno. 

No final do 3º trimestre, o Benfica mantinha o 2º lugar da classificação da Liga Zon/Sagres, com um total de 55 

pontos, o qual foi confirmado a título definitivo no decorrer do mês de Abril e que garante o acesso à pré-

eliminatória da Liga dos Campeões na época 2011/2012. Nesse mesmo mês, o Benfica não conseguiu 

garantir a presença na final da Taça de Portugal, tendo ficado nas meias-finais dessa prova. Ainda em termos 

de competições nacionais, no decorrer deste trimestre realizaram-se os jogos da fase de grupos da Taça da 

Liga, na qual o Benfica alcançou o 1º lugar do Grupo C, fruto de 3 vitórias alcançadas no mesmo número de 

jogos. Em Março realizou-se o jogo da meia-final, onde o Benfica garantiu a presença na final da 4ª edição da 

Taça da Liga, realizada em Coimbra no decorrer do mês de Abril, tendo o Benfica conquistado pelo 3º ano 

consecutivo este troféu ao vencer o Paços de Ferreira. 

Em termos internacionais, o Benfica transitou para a Liga Europa e atingiu as meias-finais dessa prova, onde 

afastou o VFB Estugarda, o PSG e o PSV nas eliminatórias anteriores, tendo-se as duas primeiras realizado 

no decorrer deste trimestre e os quartos-de-final no mês de Abril.  

No início da temporada, a Benfica SAD procedeu à aquisição dos direitos desportivos dos atletas Roberto, 

Nicolas Gaitán, Jan Oblak, Franco Jara e, já no decurso do 3º trimestre, dos jogadores José Luis Fernandez, 

Lionel Carole, Jardel, Elvis Araújo e Nemanja Matic. De referir que a aquisição dos direitos do Nemanja Matic 

foi realizada no âmbito da operação de alienação do David Luiz, tendo o atleta assinado um contrato de 

trabalho desportivo com efeito a partir da época 2011/2012. 

Adicionalmente, no início do exercício a Sociedade procedeu à alienação dos direitos desportivos dos atletas 

Ramires Nascimento, Rafik Halliche e Aziza Makukula para o Chelsea FC, Fulham FC e Manisaspor, 

respectivamente. Na janela de transferências de Janeiro, a Benfica SAD transferiu os atletas David Luiz e 

Patric Lalau para o Chelsea FC e Clube Atlético Mineiro, respectivamente. No decorrer deste exercício, 

procedeu-se ainda à renovação dos contratos de trabalho desportivo dos atletas Fábio Coentrão, Sidnei Junior 

e David Simão até ao final da época desportiva de 2015/2016. 



 

  

A 24 de Março de 2011, a Assembleia Geral Extraordinária deliberou por unanimidade autorizar o Conselho de 

Administração a proceder à emissão de papel comercial, ou instrumento de dívida equiparado, até ao 

montante máximo de 50.000.000 € (cinquenta milhões de euros), para reestruturação da sua dívida e ainda a 

executar a deliberação de autorização, nos termos mais convenientes para a Sociedade. 

 

Análise às Demonstrações Financeiras 

Na análise às demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2010/2011, que compreendem o período de 1 de 

Julho de 2010 a 31 de Março de 2011, salienta-se 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 releve o impacto de 9 meses de actividade da Benfica 

Estádio, facto que não se verifica no período homólogo, o qual inclui apenas os 3 meses referentes aos meses 

de Janeiro a Março de 2010. 

Adicionalmente, a análise às demonstrações financeiras trimestrais deverá ter em consideração o efeito de 

sazonalidade nas contas das sociedades desportivas, significativamente influenciado pelo facto de existirem 

ganhos relativos a transferências de atletas em alturas específicas do ano motivadas por características do 

mercado de transferências e inscrição de jogadores. 

Os principais destaques na análise às demonstrações financeiras do 3º trimestre de 2010/2011 são como 

segue: 

 O resultado operacional consolidado excluído transacções e depreciações de passes de atletas 

ascendeu a 3,3 milhões de euros, tendo sofrido um acréscimo de 3,9 milhões de euros face ao período 

comparativo do exercício anterior, no qual apresentava um valor negativo. Esta variação é explicada pelo 

aumento dos proveitos operacionais em 15,3 milhões de euros terem superado o dos custos 

operacionais; 

 Em termos individuais, também se verificou uma melhoria de 3,1 milhões de euros do resultado 

operacional face ao período homólogo anterior, tendo os resultados operacionais alcançado o montante 

de 2,1 milhões de euros; 

 O aumento dos proveitos operacionais consolidados em 15,3 milhões de euros justifica-se em 8,5 

milhões de euros pela inclusão das receitas da Benfica Estádio referentes ao 1º semestre de 2010/2011, 

que não ocorreram no período homólogo anterior, e em 6,8 milhões de euros pela melhoria das receitas 

da Benfica SAD. Este aumento é essencialmente justificado pelo aumento de prémios das competições 

europeias em 8,6 milhões de euros, devido à presença na edição da Liga dos Campeões da presente 

época, compensando o decréscimo ocorrido nas receitas de bilheteira; 

 O aumento dos custos operacionais consolidados em 11,5 milhões de euros é essencialmente explicado, 

à semelhança dos proveitos, pela inclusão dos custos da operação da Benfica Estádio relativos ao 1º 

semestre de 2010/2011, que equivalem a 8,5 milhões de euros, e pelo acréscimo do custo com o 

pessoal relacionado com a estrutura do futebol profissional; 

 As transacções de atletas apresentam um resultado positivo de 13,5 milhões de euros, o que tem um 

impacto significativo no resultado líquido apurado no período. O resultado originado com transacções de 

atletas ascendeu a 32,6 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 30,5 milhões de euros face 

ao exercício anterior, sendo o mesmo influenciado pela alienação dos direitos desportivos dos atletas 

David Luiz, Ramires Nascimento, Rafik Halliche e Aziza Makukula e pelo reconhecimento linear dos 

valores obtidos com o Benfica Stars Fund; 



 

  

 O resultado financeiro correspondeu a cerca de 10,6 milhões de euros negativos, o que corresponde a 

um acréscimo de 3,4 milhões de euros comparativamente com o prejuízo de 7,2 milhões de euros 

apresentado no período homólogo. Esta variação deve-se essencialmente à inclusão dos custos da 

Benfica Estádio referentes ao 1º semestre de 2010/2011, ao aumento do endividamento médio do Grupo 

ao longo dos períodos em análise e ao agravamento das condições de financiamento; 

 O resultado líquido consolidado do período atingiu os 6,2 milhões de euros positivos, o que representa 

uma melhoria de 29 milhões de euros face ao período homólogo, no qual o resultado líquido consolidado 

ascendeu a 22,8 milhões de euros de prejuízo. Este resultado está directamente relacionado com os 

resultados obtidos com transacções de atletas, considerando que contribuíram em 32,6 milhões de euros 

para o resultado líquido consolidado; 

 De destacar que o resultado líquido consolidado do período ascende a 9,9 milhões de euros na 

Demonstração dos Resultados Consolidada do Rendimento Integral, tendo em consideração a variação 

no justo valor dos derivados de cobertura; 

 O activo consolidado do Grupo atingiu o montante de 378 milhões de euros, o que corresponde a uma 

variação negativa de 0,8% face a 30 de Junho de 2010, essencialmente explicada pela redução dos 

saldos das rubricas de clientes em 9,6 milhões de euros, parcialmente compensada pelo aumento 

ocorrido na rubrica de outros activos correntes; 

 O passivo consolidado diminuiu 3,5%, cifrando-se actualmente em 360,8 milhões de euros, cuja variação 

ocorreu essencialmente nos passivos não correntes, sendo de destacar o decréscimo das rubricas de 

derivados, justificado pela variação no justo valor dos derivados de cobertura, e de outros passivos não 

correntes por via do reconhecimento linear dos proveitos gerados pelo Benfica Stars Fund; em sentido 

contrário, verificou-se um aumento da rubrica de fornecedores não correntes explicado pelos 

investimentos efectuados na aquisição de atletas; 

 De referir que os empréstimos bancários estão praticamente ao nível dos apresentados a 30 de Junho de 

2010, tendo o aumento das receitas geradas no presente exercício, nomeadamente os provenientes das 

transacções de passes de atletas, um impacto significativo neste indicador; 

 Os capitais próprios consolidados ascenderam a um valor de aproximadamente 17,3 milhões de euros a 

31 de Março de 2011, revelando uma melhoria de 9,9 milhões de euros face a 30 de Junho de 2010, o 

qual é explicado pelo impacto do resultado líquido positivo de 6,2 milhões de euros alcançado neste 

período de 9 meses e pela variação positiva registada na reserva de justo valor dos derivados de 

cobertura contratados pelo Grupo para a fixação de taxas de juros de empréstimos bancários no 

montante de 3,7 milhões de euros. 

 

O Conselho de Administração 

 

Lisboa, 19 de Maio de 2011 

 


