
 

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 
Capital Social: € 115.000.000 

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 (“Benfica SAD”), nos termos e para o efeito do disposto no artigo 
248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, vem divulgar a informação económica e financeira relativa ao 
exercício findo a 30 de junho de 2021. 

 

 

 

Os principais destaques dos resultados económicos e financeiros apresentados pela Benfica SAD no 
exercício de 2020/21 são os seguintes: 

• O resultado líquido do exercício ascende a um valor negativo de 17,4 milhões de euros, sendo de 
destacar que o mesmo foi obtido num período de extraordinária complexidade, sujeito aos impactos 
da covid-19, para além da não participação na Liga dos Campeões e do forte investimento realizado 
no plantel de futebol; 

• Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) superam os 94 milhões de 
euros, o que significa um decréscimo de 32,8% face ao período homólogo, justificado essencialmente 
pela inexistência de receitas de matchday, devido à realização de jogos sem público, e pela redução 
dos rendimentos com prémios distribuídos pela UEFA; 

• Os rendimentos com transações de direitos de atletas ascendem a 100 milhões de euros, o que 
corresponde ao terceiro melhor exercício de sempre alcançado pela Benfica SAD, sendo de destacar 
o contributo da transferência do jogador Rúben Dias; 

  

milhares de euros

30.06.21 30.06.20

Resultado líquido do período (17.380) 41.705 

Rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) 94.031 139.954 

Rendimentos com transações de direitos de atletas 100.016 145.154 

Rendimentos totais 203.923 294.427 

Ativo 523.260 487.066 

Passivo 379.606 325.917 

Capital próprio 143.654 161.149 



• Os rendimentos totais ascendem a 204 milhões de euros, sendo de realçar que num exercício 
marcado pela inexistência de receitas de jogos, devido às restrições de público nos estádios como 
medida de combate à covid-19, e pela não participação na Liga dos Campeões, a Benfica SAD 
conseguiu ultrapassar a fasquia dos 200 milhões de euros, correspondendo ao quarto melhor 
exercício de sempre em termos de rendimentos totais obtidos pela Sociedade; 

• Os gastos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) atingem os 206,7 milhões de 
euros, o que representa um decréscimo de 2,4% face ao período homólogo, sendo de destacar a 
diminuição de 26,5 milhões de euros verificada na rubrica de fornecimentos e serviços externos, a 
qual foi parcialmente compensada pelos aumentos ocorridos nas rubricas de gastos com o pessoal e 
de amortizações e perdas de imparidades de direitos de atletas; 

• O ativo ascende a um valor de 523,3 milhões de euros, o que representa um crescimento de 7,4% 
face ao período homólogo, ultrapassando pela primeira vez a barreira do 500 milhões de euros e 
correspondendo ao sexto exercício consecutivo em que o valor do ativo aumenta; 

• O passivo atinge um valor de 379,6 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 16,5% 
face ao final do período homólogo, o qual se encontra principalmente refletido nas variações ocorridas 
nas rubricas de empréstimos obtidos e de fornecedores e outros credores, em resultado do 
investimento no plantel de futebol; 

• O valor da dívida líquida da Benfica SAD ascende a 100,9 milhões de euros, o que representa um 
aumento de 8,8% face ao final do exercício transato, mas que corresponde ao segundo valor mais 
baixo dos últimos dez exercícios; 

• O capital próprio corresponde a um montante de 143,7 milhões de euros, o que equivale a um 
decréscimo de 10,9% face a 30 de junho de 2020, em consequência das inúmeras situações que se 
verificaram nesta época, designadamente os impactos negativos da covid-19, a não participação na 
Liga dos Campeões e o forte investimento no reforço do plantel de futebol; 

• De realçar que o valor do capital próprio no final do exercício continua a ser um indicador muito 
positivo, sendo inclusivamente o segundo montante mais elevado de sempre apresentado pela 
Sociedade, que recuperou um valor acumulado de 167,5 milhões de euros do seu capital próprio, 
desde 30 de junho de 2013. 

Em anexo ao presente comunicado, apresentam-se a Demonstração da Posição Financeira em 30 de junho 
de 2021 e a Demonstração dos Resultados para o período findo em 30 de junho de 2021. 

 

O Conselho de Administração 

 

8 de setembro de 2021 



 

milhares de euros

30.06.21 30.06.20

ATIVO

Ativos tangíveis 108.108 108.771 

Ativos intangíveis - plantel de futebol 146.162 102.884 

Outros ativos intangíveis 50.438 52.166 

Clientes e outros devedores 23.329 24.168 

Outros ativos 74.694 103.083 

Impostos diferidos 18.209 1.350 

Total do ativo não corrente 420.940 392.422 

Clientes e outros devedores 31.653 63.146 

Outros ativos 26.595 26.172 

Caixa e equivalentes de caixa 44.072 5.326 

Total do ativo corrente 102.320 94.644 

Total do ativo 523.260 487.066 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 115.000 115.000 

Prémio de emissão de ações 122 122 

Reservas legais 2.290 205 

Resultados acumulados 43.622 4.117 

Resultado líquido do período (17.380) 41.705 

Total do capital próprio 143.654 161.149 

PASSIVO

Provisões 1.480 2.967 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 2.162 2.045 

Empréstimos obtidos 53.694 66.177 

Derivados 383 858 

Fornecedores e outros credores 51.071 17.243 

Outros passivos 73.813 89.077 

Total do passivo não corrente 182.603 178.367 

Empréstimos obtidos 91.285 31.903 

Derivados 480 612 

Fornecedores e outros credores 58.344 50.241 

Outros passivos 46.894 64.794 

Total do passivo corrente 197.003 147.550 

Total do passivo 379.606 325.917 

Total do capital próprio e do passivo 523.260 487.066 



 

milhares de euros

30.06.21 30.06.20

Rendimentos e ganhos operacionais

Direitos de televisão 65.686 87.281 

Atividades comerciais 27.886 30.518 

Receitas de jogos 459 22.155 

94.031 139.954 

Gastos e perdas operacionais

Fornecimentos e serviços externos (46.206) (72.663)

Gastos com pessoal (97.061) (85.660)

Depreciações/Amortizações (1) (8.266) (8.208)

Provisões/Imparidades (2) (1.420) (2.968)

Outros gastos e perdas operacionais (3) (1.514) (2.416)

(154.467) (171.915)

Resultado operacional sem direitos de atletas (60.436) (31.961)

Rendimentos com transações de direitos de atletas 100.016 145.154 

Gastos com transações de direitos de atletas (12.458) (19.439)

87.558 125.715 

Amortizações e perdas de imparidade de direitos de atletas (52.239) (39.787)

Resultado operacional (25.117) 53.967 

Rendimentos e ganhos financeiros 9.876 9.319 

Gastos e perdas financeiros (18.780) (16.793)

Resultado antes de imposto (34.021) 46.493 

Imposto sobre o rendimento 16.641 (4.788)

Resultado líquido do período (17.380) 41.705 

Resultado por ação básico/diluído (em euros) (0,76) 1,81 

(1) Excluindo amortizações de direitos de atletas
(2) Excluindo imparidades de direitos de atletas
(3) Excluindo transações de direitos de atletas


