
Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas do Lisbon Sports 

Club referente ao exercício de 2019 

 

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 2019. 

 

2- Parecer  

Da análise às Contas e ao Relatório de Gestão referentes ao ano de 2019 resultam as seguintes 

observações: 

A conjuntura económica nacional manteve uma trajectoria de crescimento, o que contribui de 

forma positiva para o desempenho da atividade do Lisbon Sports Club (LSC), sendo de realçar o 

crescimento de 4,22% nas receitas provenientes dos sócios, tendência verificada nos dois anos 

anteriores. 

Gostaríamos também de referir que, não obstante o esforço realizado pela Direção e pelos 

colaboradores do LSC na captação de outras receitas, nomeadamente provenientes de 

visitantes, estas registaram uma quebra de 2,10%, comparativamente ao ano transacto. Este 

será certamente um dos poucos aspectos negativos com relação à actividade do ano de 2019, 

mas ainda assim um valor de quebra inferior ao de 2018. 

Os resultados de 2019 evidenciam um reforço da estabilização económica e financeira do 

clube, com o EBITDA a registar um crescimento de 19,85%, com um resultado líquido do 

exercício positivo de Eur 14.807,84. 

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

Rubrica 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

EBITDA 74.664,81€ 62.301,28 € 67.186,64 € 44.783,53 € 50.810,14 € -75.562,59 € 

Resultado 
Liquido 

14.807,84€ 14.017,98 € 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 controlo de custos, por forma a perpetuar o equilíbrio económico entretanto alcançado. 

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

melhoria muito significativa 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 2019, no valor de 

€14.807,84, através da transferência para resultados transitados. 

C) Um voto de merecido louvor à Direcção pela sua inteligente e dedicada gerência.  

 

Carregueira, 7 de Março de 2020 
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