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Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do Lisbon Sports Club referente ao

exercício de2Ot7

1- Enquadramento prévio

O Conselho Fiscal elaborou o seguinte parecer, refletindo o mesmo o seu melhor julgamento

sobre o Relatório e Contas do Lisbon Sports Club referente ao exercício de 2017.

2- Parecer

Da análise às Contas e ao Relatório de Gestão referentes ao ano de2OL7 resultam as seguintes

observações:

A conjuntura económica nacional tem vindo a melhorar, o que contribui de forma positiva para

o desempenho da atividade do Lisbon Sports Club (LSC), sendo de realçar o crescimento de

2,L8Yo nas receitas provenientes dos sócios, o que contraria a tendência dos últimos anos.

Gostaríamos também de sublinhar o esforço realizado pela Direção e pelos colaboradores do

LSC na captação de outras receitas, nomeadamente provenientes de visitantes, as quais têm

contribuído de forma muito positiva para o equilíbrio económico e financeiro do LSC e que em

2017 registaram um crescimento de33,gYo.

Os resultados de 2017 evidenciam um reforço da estabilização económica e financeira do

clube, com um crescimento de 50% do EBITDA e com um resultado líquido do exercício

positivo de Eur 9.28L,47.

Pela análise do quadro seguinte podemos verificar essa evolução dos resultados:

Rubrica 2017 2016 2015 2014

EBITDA 67.1 86,46 44.783,53 50.81 0,14 -75.562,59

Resultado
Liquido

9.281 ,47 -9.411,42 -15.448,13 -142.215,26

A estabilização da situação económica do clube permite encarar de forma positiva o futuro,

devendo a Direção do Lisbon Sports Club prosseguir com a estratégia de captação de receitas e

de redução de custos, por forma a consolidar o equilíbrio económico entretanto alcançado.

Relevamos também o facto de o Passivo ter reduzido 6,1.8% relativamente ao de 2016.
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Salientamos que, apesar da melhoria dos resultados, persistem riscos para os exercícios

futuros que deverão continuar a merecer o acompanhamento da Direção do LSC e dos seus

sócios. Em particular, referimos os riscos decorrentes de:

o Necessidade de transferir a relação contratual existente com o funcionário que se

encontra afeto à atividade de restauração para o concessionário do restaurante,

por forma a separar as atividades e evitar impactos negativos nas contas em

eventuais processos de mudança de concessionário no futuro.

Gostaríamos também de sublinhar o empenho dos colaboradores do LSC e da sua Direção na

melhoria da situação económica do Clube.

Face ao exposto, somos de parecer que merecem aprovação:

a) O Relatório e Contas apresentados pela Direção de Lisbon Sports Club;

b) A proposta de aplicação do resultado líquido positivo de 2017, no valor de

€9.281,47, através da transferência para resultados transitados.

Carregueira, 15 de Março de 20L8

Diogo Vaz Pinto

Vogal

Nuno Mota Vargas

Vogal
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Benjamim Mendes

Presidente
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