
 

Sociedade Aberta 
Capital Social: € 115.000.000 

Capital Próprio Individual a 30 de junho de 2015: € 6.285.232 
Capital Próprio Consolidado a 30 de junho de 2015: € 575.048 

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 2016, na sequência da 
disponibilização do Relatório e Contas do Sport Lisboa e Benfica. 

 

 

 

Os principais destaques nos resultados económicos e financeiros apresentados pela Benfica SAD no 
exercício de 2015/2016 são os seguintes: 

 O resultado líquido consolidado ascende a 20,4 milhões de euros, o que equivale a uma melhoria de 
188,4% face ao período homólogo e corresponde ao terceiro exercício consecutivo em que a Benfica 
SAD regista resultados consolidados positivos, em simultâneo com a obtenção de resultados 
desportivos, designadamente a conquista de três títulos de campeão nacional; 

 O resultado operacional (incluindo transações de direitos de atletas) supera os 38 milhões de euros, 
o que corresponde a um aumento de 25% face ao período homólogo, demonstrando que a atividade 
operacional reforçou o seu contributo para a melhoria dos resultados económicos alcançados; 

 Os rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) ascendem a 126,1 milhões 
de euros, o que representa um crescimento de 23,6% face ao período homólogo, sendo 
essencialmente explicado pelas receitas obtidas na Liga dos Campeões; 

v alores em milhares de euros

30.06.16 30.06.15

Ativo 476.378 430.210 

Passivo 455.476 429.635 

Capital próprio 20.902 575 

Rendimentos operacionais (excluindo transações de direitos de atletas) 126.075 101.974 

Rendimentos totais (incluindo transações de direitos de atletas) 211.867 186.024 

Resultados operacionais (incluindo transações de direitos de atletas) 38.018 30.416 

Resultado líquido do período 20.396 7.072 



 Os rendimentos com transações de direitos de atletas ascendem a 81,9 milhões de euros, o que 
representa um crescimento de 3,9% face ao período homólogo, sendo de destacar os ganhos obtidos 
com as transferências dos atletas Renato Sanches, Gaitán, Ivan Cavaleiro e Lima; 

 Os rendimentos totais consolidados ascendem a 211,9 milhões de euros, o que corresponde a um 
crescimento de 13,9% face aos 186 milhões de euros apresentados no período anterior, 
ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 200 milhões de euros; 

 O ativo consolidado ultrapassa os 476,4 milhões de euros, o que representa um aumento de 46,2 
milhões de euros e corresponde a um crescimento de 10,7% face ao período homólogo, 
essencialmente justificado pelo acréscimo do valor dos ativos intangíveis e de caixa e equivalentes 
de caixa, o qual foi parcialmente compensado pela diminuição do saldo com empresas do grupo e 
partes relacionadas no ativo não corrente; 

 A rubrica de caixa e equivalentes de caixa aumentou essencialmente devido ao recebimento no final 
do exercício da primeira prestação do valor de alienação do atleta Renato Sanches; 

 O passivo consolidado regista um aumento de 25,8 milhões de euros, o que corresponde a um 
crescimento de 6% face a 30 de junho de 2015, sendo esta variação essencialmente explicada pelo 
aumento dos compromissos com fornecedores e outros credores, face aos investimentos realizados 
na aquisição de direitos de atletas, que permitiram reforçar o valor do ativo da Benfica SAD; 

 A dívida bancária registou uma forte diminuição neste exercício, no valor de 49,7 milhões de euros, a 
qual foi compensada quase na totalidade pelo incremento do valor dos empréstimos obrigacionistas 
por subscrição pública; 

 O capital próprio consolidado ascende a 20,9 milhões de euros, mantendo a tendência de melhoria 
verificada nos últimos exercícios, a qual no presente período correspondeu a um aumento de 20,3 
milhões de euros, face ao valor de 575 milhares de euros que apresentava a 30 de junho de 2015. 

 

Em anexo ao presente comunicado, apresenta-se a Demonstração Consolidada dos Resultados para o 
período findo em 30 de junho de 2016 e a Demonstração Consolidada da Posição Financeira em 30 de 
junho de 2016 da Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD. 

 

O Conselho de Administração 

 

21 de setembro de 2016 

 



 

 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS PARA O PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2016

milhares de euros

30.06.16 30.06.15

Rendimentos e ganhos operacionais:

Prestação de serviços 84.675 80.049 

Outros rendimentos e ganhos operacionais (1) 41.400 21.925 

126.075 101.974 

Gastos e perdas operacionais:

Fornecimentos e serviços externos (34.799) (32.190)

Gastos com pessoal (61.456) (59.607)

Depreciações/Amortizações (2) (14.574) (13.446)

Provisões/Imparidades (3) (3.835) 793 

Outros gastos e perdas operacionais (1) (3.506) (2.024)

(118.170) (106.474)

Resultados operacionais sem direitos de atletas  (1) (2) (3) 7.905 (4.500)

Amortizações e perdas de imparidade de direitos de atletas (36.769) (30.408)

Rendimentos com transações de direitos de atletas 81.893 78.825 

Gastos com transações de direitos de atletas (15.011) (13.501)

Resultados com direitos de atletas 30.113 34.916 

Resultados operacionais 38.018 30.416 

Rendimentos e ganhos financeiros 3.899 5.225 

Gastos e perdas financeiros (21.381) (22.943)

Resultados relativos a investimentos em participadas 1 (5.892)

Resultados antes de impostos 20.537 6.806 

Imposto sobre o rendimento (141) 266 

Resultado líquido do período 20.396 7.072 

Atribuível a:

Acionistas da empresa mãe 20.396 7.072 

Resultado por ação básico/diluído (em euros) 0,89 0,31 

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



 

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 30 DE JUNHO DE 2016

milhares de euros

30.06.16 30.06.15

ATIVO

Ativos tangíveis 169.331 166.630 

Ativos intangíveis 169.007 104.667 

Investimentos em empresas associadas 25 24 

Outros ativos financeiros 5.118 5.094 

Propriedades de investimento 6.442 6.690 

Clientes 6.242 9.926 

Empresas do grupo e partes relacionadas 3.080 46.638 

Diferimentos 333 359 

Impostos diferidos 484 347 

Total do ativo não corrente 360.062 340.375 

Clientes 69.134 62.733 

Empresas do grupo e partes relacionadas 4.258 1.674 

Outros devedores 10.023 16.238 

Diferimentos 2.563 2.448 

Caixa e equivalentes de caixa 30.338 6.742 

Total do ativo corrente 116.316 89.835 

Total do ativo 476.378 430.210 

CAPITAL PRÓPRIO

Capital social 115.000 115.000 

Prémio de emissão de ações 122 122 

Reservas de justo valor (2.159) (2.480)

Outras reservas 1.858 1.858 

Resultados acumulados (114.315) (120.997)

Resultado líquido do período 20.396 7.072 

Total do capital próprio 20.902 575 

PASSIVO

Provisões 1.442 2.013 

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 2.307 1.653 

Empréstimos obtidos 154.309 72.549 

Derivados 10.558 10.965 

Fornecedores 3.022 6.562 

Outros credores 14.153 8.459 

Diferimentos 1.396 1.799 

Impostos diferidos 4.402 4.509 

Total do passivo não corrente 191.589 108.509 

Empréstimos obtidos 156.102 238.915 

Fornecedores 40.139 27.394 

Empresas do grupo e partes relacionadas 73 5 

Outros credores 51.716 40.416 

Diferimentos 15.857 14.396 

Total do passivo corrente 263.887 321.126 

Total do passivo 455.476 429.635 

Total do capital próprio e do passivo 476.378 430.210 


