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RELATóRIO E CONTAS DO TISBON SPORTS CLUB

EM 31DE DEZEMBRO DE 2017

Nos termos do artigo 21e alínea f) dos Estatutos, vem a Direção apresentar aos sócios

o Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 20L7.

L. TNTRODUÇÃO

No contexto nacional, mantêm-se os fracos indicadores de participação da

generalidade da população na atividade desportiva, onde os desportos escolar e

universitário são praticamente inexistentes, sendo preocupante a falta de recursos
qualificados ao nível da formação.

O golfe nacional padece do mesmo problema, com um crescimento praticamente
estagnado há cerca de uma década e apesar da eleição de uma nova direção da FPG,

com uma estratégia de desenvolvimento para o golfe nacional incluindo um plano de
ação que visa criar condições para o aumento dos praticantes nacionais, os resultados
de uma possível recuperação, seguramente, só terão os seus efeitos a médio ou a

longo prazo.

Outra preocupação, a nível nacional é o aumento significativo do número de voltas
jogadas em campos de 9 buracos da região de Lisboa, nomeadamente no Oeiras Golf,
Jamor e Paço do Lumiar, o que poderá indiciar que o fator tempo, a proximidade e o
preço poderão ser urn tema a ter em conta num futuro próximo.

Assim sendo, e para fazer face à falta de jogadores nacionais, outra fonte de
rendimento significativa e decisiva para os campos, é a das voltas jogadas por turistas
estrangeiros na região de Lisboa. Apesar deste número de voltas ter tido um grande
crescimento no nosso clube, como iremos ver à frente neste relatório, não podemos
deixar de ficar preocupados quando o número de voltas jogadas em Cáscais e Estoril
(região onde estamos inseridos) ter diminuído em cerca de 5%o, justificados pelo
cancelamento de algr.lns voos diretos, nomeadamente de países escandinavos, como a

Suécia e a Finlândia, assim como do aumento significativo do produto com a sigla MICE

{Meetings, lncentives, Conferences & Exhibitions), ocupando os hotéis desta região
com eventos e congressos de empresas em detrimento do produto golfe. A nível
nacional, o crescimento de voltas de golfe foi de cerca de 4o/o, estando muito próximo
de se atingir o número de 2 milhões de voltas jogadas, sendo que 68% dessas voltas
são jogadas no Algarve.
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Assim, tendo em atenção o número de campos de golfe existentes, o crescimento

sustentado do golfe na Região de Lisboa encontra-se diretamente dependente do
aumento do número de jogadores nacionais, situação que a não se verificar é

especialmente preocupante para o LSC, já que é essencialmente um Clube de sócios e
cujas instalações pertencem aos sócios.

2. O LISBON EMZOL7

Prosseguindo a recuperação económica e financeira, na sequência das medidas de

reestruturação introduzidas nos últimos 3 anos, em 2Ot7 foi possível alcançar um

resultado líquido positivo de 9,3 mil €, situação que não se verificava desde 2009.

Constata-se assim uma efetiva inversão da tendência de prejuízos anuais

extremamente elevados registados nos 7 anos anteriores, verificando-se que o Clube

em 2Ot7 conseguiu atingir uma situação económica e financeira positiva.

3. ATIVIDADE DESPORTIVA

O número total de voltas em 2OL7 foi de L2.649, representando um crescimento de
L2,7o/o face ao ano anterior.

Este crescimento deve-se essencialmente ao aumento de voltas realizadas pelos sócios
ao fim de semana em cerca de 77% e pelos jogadores Pay & Play, que registaram um
crescimento de 49%. O número de voltas realizado pelos visitantes estrangeiros
continua a evoluir positivamente, com um aumento de 53Yo, ou seja, atingindo o

número de 2.516 voltas jogadas.

Nas competições internas, e tal como no ano anterior, foram realizadas a totalidade
dos torneios de golfe previstos no calendário para 2OL7.

Desportivamente o grande evento do ano foi a L0Os Ediçdo do Lisbon Cup, prova que
voltou a fazer parte do Calendário da FPG e que teve a participação recorde de 120
jogadores de um grande número de clubes do país. O grande vencedor foi o nosso

sócio Salvador Costa Macedo.

O Clube fez-se representar nos Campeonatos Nacionais de lnterclubes de Homens, no
Campeonato Nacional de Mid-Amateurs e no Campeonato Nacional de Clubes de
Seniores. Mas o ponto alto do ano foi, sem dúvida, a revalidação do título no Nacional
de Clubes Mid-Amateurs, disputado no Morgado do Reguengos.
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4. ATIVIDADE NO CAMPO

Os custos de exploração e manutenção do campo atingiram um montante de 75 mil€
constituídos pelos custos de conservação e os consumos de energia e combustíveis.

O campo foi mantido nas melhores condições possíveis, o que evidencia que, apesar

das fortes restrições de tesouraria, continua-se a privilegiar a manutenção da sua

qualidade, executando de uma forma pontual alguns melhoramentos como, o novo

caminho do buraco do 6, a construção do novo putting green junto ao tee do L, o
arranjo de alguns bunkers, melhorias na rega dos buracos 14 e 16, o abate seletivo de

eucaliptos em locais afastados das zonas de jogo, bem como a limpeza dos matos.

s. FoRMAçÃO

A escola de formação manteve o seu funcionamento com a coordenação do
profissional de golfe Ricardo Candeias e apesar de uma redução face ao ano anterior,
contou com a participação de27 jovens.

lnserido no programa global "Escola de Golfe", foram realizados cerca de 9 torneios,
disputados pelos jovens do Clube e que contaram para a Ordem de Mérito Anual.

No mês de Julho foi efetuada mais uma vez a Clínica de Verão, que contou com a

participação de 26 jovens, entre sócios e convidados de sócios, incluindo a realização

de ações de formação e de competições de golfe.

6. ATIVIDADE COMERCIAL

Prosseguiram as ações comerciais iniciadas no ano anterior para a promoção do LSC

junto dos operadores turísticos e de hotéis da região de Lisboa e que se traduziram
num acréscimo de 877 voltas de visitantes estrangeiros, representando um

crescimento de 53% face a 2016.

O Secretário do Clube efetuou um rood show na Escócia e em lnglaterra para

apresentação do Clube junto dos principais operadores ingleses.

Mantivemos os acordos com vários hotéis, como o Hotel PalácÍo, Vila Galé, Bicuda,

Viva Marinha, Hotel lnglaterra, Dolce Campo Real, para além de ter sido reforçada a

parceria com o Clube de Campo de Belas para o desenvolvimento em conjunto de

ações comercias visando uma maior captação de turistas para os dois campos.

O Lisbon continua como membro associado do Turismo de Lisboa e do Turismo de

Cascais (Golf in Coscais), beneficiando das respetivas estruturas de captação de

tu ristas. J
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7. MOVIMENTO DE SOCIOS

O número de sócios no final de 2OL7 foi de 361, ou seja, menos 8 do que no ano

anterior, com reduções de 10 sócios Permanentes, aumentos de 13 sócios Anuais e Pay

& Play e reduções de 11 sócios ausentes e suspensos.

Nos sócios de golfe verifica-se um aumento de 6 sócios, com menos 7 Permanentes

compensados por mais 5 Anuais e mais 8 Pay & Play.

Desde 2Ot4, verifica-se que os sócios Permanentes de golfe, efetivos e de semana, têm
vindo a diminuir todos os anos representando menos 54 nesse período, enquanto os

sócios Anuais e Pay&Play aumentam de forma sustentada representando mais 20

sócios no período.

Relativamente aos sócios Permanentes Sociais, desde 2014 verificou-se apenas a

redução de 5 sócios, mantendo-se os valores nos últimos anos relativamente
estabilizados.

Poderá assim concluir-se que a principal dificuldade no âmbito do movimento de

sócios tem sido a capacidade de retenção dos sócios Permanentes de golfe, sem que a

captação de sócios Anuais e Pay&Play tenha até agora compensado essas saídas.

8. S|TUAçÃO ECONOMTCO-F!NANCEtRA

O resultado líquido positivo alcançado em2Ot7, situação que não se verificava desde
2OO9, evidencia que as ações de reestruturação introduzidas em 20L4 e 2015, que
permitiram obter uma forte redução dos custos de funcionamento do Clube,
acompanhadas pela crescente captação de turistas como forma de compensar o
decréscimo das receitas dos sócios, foi a opção indicada e a forma de colocar o Clube
em 2OL7 numa situação de equilíbrio económico-financeiro, objetivo que uma
associação desportiva sem fins lucrativos como é o LSC deverá procurar alcançar.

8.1. BALANÇO

Como consequência do resultado Iíquido positivo de 9,3 mil € obtido em 2A!7, os

resultados transitados acumulados negativos no final do exercício reduziram-se de
igual montante, com o Capital Próprio a atingir o montante positivo de L.576,4
milhares €, onde se inclui a reavaliação dos terrenos efetuada em 20L5 no montante
de L,4 milhões €. O valor patrimonial do Clube mantem-se assim positivo e com
montantes significativos.
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O ativo líquido sofreu uma ligeira redução face ao ano anterior atingindo um montante
de L.874,4 milhares € mas, por seu lado, o passivo teve uma redução de 36 mil € com
um total de 298 mil€.

Os ativos fixos tangíveis registam uma redução de 33 mil €, em consequência do efeito
das amortizações, atingindo um montante de L.827,5 milhares €, sendo de referir a

importância relativa do valor dos terrenos que são propriedade do Clube e que

representam 86% do valor total dos ativos fixos. Nos restantes ativos fixos tangíveis
estão incluídos os edifícios e outras instalações, as máquinas, os equipamentos do
campo e os equipamentos administrativos.

Nos ativos financeiros encontra-se registada a participação do Clube no Fundo de

Compensação do Trabalho.

O ativo corrente evidencia um aumento de 4,7 mil € face a 20L6, sendo de referir o
saldo de clientes com mais 5 mil €, em resultado de um ligeiro aumento do prazo
médio de recebimentos e do aumento da faturação em 2OL7. Foi considerada uma
perda por imparidades de 1,8 mil €, correspondente à anulação de saldos de sócios,
que deixaram de frequentar o Clube sem liquidarem as suas dívidas, situação que
representa um total de imparidades acumuladas de 55,2 mil €.

No ativo corrente inclui-se ainda as outras contas a receber, que respeitam a saldos
devedores com alguns fornecedores, os diferimentos correspondentes a gastos a

reconhecer de seguros e os valores de caixa e depósitos bancários, que incluem o
depósito bancário de 10 mil € que foi constituído em 20L6 como garantia do reforço
para 50 mil€ da c/corrente com o EuroBlC.

O passivo não corrente inclui a parte do empréstimo do Bankinter que se vence em
20L9 e 2020 no montante de L3 mil €, já que o empréstimo da CGD ficará totalmente
reembolsado em Abrilde 2018.

O passivo corrente apresenta uma diminuição de 18,8 mil€, com uma redução de 16,6
mil € nos saldos de fornecedores, o que evidencia uma melhoria dos prazos de
pagamento e, uma redução de 8,5 mil € nos financiamentos obtidos de curto prazo.

Em contrapartida verificam-se aumentos de 6,3 mil € nas dívidas ao Estado e outros
entes públicos e nas outras contas a pagar, que respeitam ao reconhecimento do mês
de férias e subsídio de férias de 2018 e dos respetivos encargos sociais.

( T
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Os financiamentos de curto prazo incluem as c/correntes da CGD e do EuroBlC, com

um montante utilizado de 150 mil €, uma livrança de 10 mil € por 3 meses obtida em

Dezembro de 2OL7 junto do EuroBlC, a parte dos empréstimos da CGD e do Bankinter
que será reembolsada em 2018 no montante de L6,5 mil € e os empréstimos dos

sócios com um total de 18 mil€.

No final de 2OL7 a dívida bancária era assim de 189,5 mil €, registando uma redução

face a 2016 de 24,8 mil €. Verifica-se deste modo que, face a financiamentos bancários
que atingiram um total máximo de 255 mil € em 2015, desde este ano foi possível

efetuar reembolsos de quase 65,5 mil € e pagar cerca de 30 mil € de juros e encargos
financeiros.

Quanto aos empréstimos dos sócios efetuados em 2013 para ocorrer às graves

situações de tesouraria que se verificavam no final desse ano, até ao final de 2OL7

foram efetuados reembolsos no montante de 8 mil€.

8.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As receitas de vendas e serviços prestados atingiram em 2OL7 um montante de 475,8

mil €, ou seja, um crescimento face ao ano anterior de 14,3% representando mais 59,7

mil€.

Para este crescimento contribuíram de forma significativa as receitas dos visitantes
nacionais e estrangêiros, com maior peso destes, que atingiram L38,8 mil €, com um
crescimento de 43o/o correspondente a mais 4L,7 mil €.

Nos torneios de terceiros as receitas mantiveram-se equivalentes ao verificado no ano

anterior, com um total de 22,4 mil€.

Relativamente aos sócios, as receitas em 2OL7 atingiram 256,2 mil € com um
crescimento de 5,5 mil € face ao ano anterior, resultante de um aumento de 12,6 mil €
nos sócios anuais, incluindo os Pay & Play e uma redução de7,7 mil € nas receitas dos

sócios Permanentes.

As receitas provenientes das quotas dos sócios em 2Ot7 representaram 53,8%o do total
das vendas e serviços externos o que evidencia um decréscimo do seu peso relativo,
que em 2OL6 foi de 60,20/o e que em anos anteriores situavam-se perto dosTO%.

Em contrapartida as receitas provenientes dos visitantes e dos torneios de terceiros
têm representado- um peso relativo crescente sendo em 2017 de 34% das receitas de
vendas e serviços externos.
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As receitas diversas incluídas na rubrica de vendas e serviços externos, representaram

em 2OL7 um montante de 58,4 mil Ç com um crescimento assinalável de 3oo/o

representando mais 13,5 mil €, em consequência principalmente do crescimento do

aluguer de buggies que atingiram 26,9 mil €, com um maior número de buggies e mais

utilizações, do aumento dos alugueres de trolleys e tacos representando 9,5 mil € e

com maiores vendas no merchandising que representaram 8,5 mil €.

Nos outros rendimentos e ganhos estão incluídos os patrocínios com um valor de 18

mil € representando uma redução de 25 mil € em consequência de, por um lado,

relativamente a 2 patrocínios que ainda foram contabilizados em 2016 não ter sido

possível assegurar a sua renovação para 2OL7 e por outro, de uma redução

significativa dos montantes atribuídos por um dos patrocinadores. Esta rubrica inclui

ainda a renda do restaurante com um valor de L2,5 mil €, com um ligeiro acréscimo

face a 2AL6, bem como os donativos, que sofreram também um forte decréscimo dado

que no ano anterior se tinham verificado contributos extraordinários de ativos em

espécie por parte de alguns sócios.

Relativamente aos custos de exploração, em 2OL7 atingiram um total de 44L,6 mil €

com um aumento face a 2016 de 12,5 mil€, ou seja 3%.

Os fornecimentos e serviços externos registam um valor de L95 mil €, o que evidencia

um aumento de 26 mil € relativamente a 2OL6, no entanto, cerca de 20 mil € são

devidos à alteração do critério de contabilização do IVA que passou a ser considerado

em 80% diretamente nos custos e já não na conta de imposto sobre o valor

acrescentado incluída nos outros gastos e perdas.

Deste modo, as diferentes naturezas dos fornecimentos e serviços externos refletem

de forma mais adequada os efetivos valores de custo,

Nos gastos com o pessoal com um valor de 226,2 mil€, verificou-se um aumento de 6

mil € que resultou do aumento do salário mínimo nacional, que afeta os custos do

pessoal do campo, bem como do facto de em 2OL6 a área da receção ter funcionado

parte do ano sem dispor do respetivo efetivo.

Como imparidades de dívidas a receber, inclui-se o valor já referido de 1,8 mil euros N

L";::,"r,e 
da anulação de saldos em dívida de sócios que deixaram de frequentar o 
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Nos outros gastos e perdas, com um valor de 20,4 mil euros, o que representa um

decréscimo face a 2016 de 20 mil €, que é explicado pela alteração do critério de

contabilização do IVA tal como referido relativamente aos fornecimentos e serviços

externos. Assim esta rubrica inclui o acerto efetuado no final do ano do prorata do lVA,

as licenças da FPG que são cobradas aos sócios, as quotas pagas pelo Clube e correções

de exercícios anteriores.

Os gastos de amortização representam 48,6 mil€ com um aumento de 4 mil € face ao

ano anterior, em consequência dos ativos que foram doados ao Clube no final de 20L6

e dos investimentos efetuados em 20L7.

A análise aos resultados de exploração evidencia que o EBIDTA de 2077 atingiu um

montante positivo de 67,8 mil €, ou seja mais 22,4 mil € do que no ano anterior e que

o Resultado Operacional atingiu 18,6 mil € quando em 2016 tinha ficado positivo, mas

sem significado.

Os juros e gastos similares suportados representaram um montante de 9,3 mil euros,

um valor equivalente ao do ano anterior, dado o peso dos juros das c/correntes que se

encontravam totalmente utilizadas no final dos dois exercícios.

O Resultado Líquido do exercício de 2017 atingiu assim um valor positivo de 9.283,53

€, que a Direção propõe que seja afeto à Conta de Resultados Transitados.

L CONSTDERAÇÔES FTNATS

Tendo sido possível em 2Ot7 alcançar um resultado líquido positivo, a sustentabilidade
económico-financeira do LSC está essencialmente dependente da capacidade de ser

assegurado o nível de receitas suficiente para suportar os custos de funcionamento
que se encontram neste momento estabilizados, sendo essencialmente de natureza

fixa.

Assim será necessário que, para 2018 e anos seguintes, se garantam receitas ao nível

do verificado em 2017, com os crescimentos adequados, quer quanto às receitas dos

sócios, que com as naturais saídas têm de ser compensadas por novas admissões, quer
principalmente com as receitas dos turistas que sendo de natureza variável exigem um

esforço específico para a sua captação.
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10. AGRADECIMENTOS

A Direção expressa o seu agradecimento aos sócios, que têm demonstrado uma
grande disponibilidade para responder positivamente aos esforços financeiros
solicitados, aos membros dos órgãos sociais que a têm apoiado nas suas deliberações

de gestão do Clube, aos empregados que têm mostrado uma grande dedicação

aceitando manter o mesmo nível de remunerações sem prejuízo do seu empenho
profissional, às entidades financiadoras nomeadamente a CGD, o EuroBic e Bankinter e
aos patrocinadores como o Banco EuroBic, GroupM, Liberty, Nossa, Mona, Pancada,

TLHeCosta&Valério.

?Jú.q/
A Direção 

U /
Casal da Carregueira, 5 de Março de 2018.

Anexo L- Evolução do número de sócios

Anexo 2- Balanço

Anexo 3 - Demonstração de Resultados
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EVOLUçÃO DO NUMERO DE SÓCIOS

20LO zOLL 20L2 20L3 2014 20L5 20t6 20L7 20L7-2016

GOLFE

FULL

SEMANA

ANUAIS

PAY&PLAY

IOTAL GOLFE

Redução em %

SOCIAIS

FULL

SEMANA

ÍOTAL SOCIAIS

TOTAL ATIVOS

Redução em %

AUSENTES

SUSPENSOS

rOTAL AUSENT + SUSP

rOTAL GERAT

Redução em %

277

69

32

236

67

35

8

zLA

63

33

47

191

53

28

35

169

57

20

45

149

56

19

50

L32

47

24

48

L29

43

29

56

-3

-4

5

8

378

57

28

340

-70,7%

53

15

353

3,8%

39

t6

307

73,0%

38

t2

291

-5,2%

42

13

274

-5,8%

30

23

251-

-8,4%

28

25

257

2,4%

3L

19

6

1,6%

3

-6

85 68 55 50 55 53 53 50 -3

463

25

L04

408

-L]-,9%

20

98

408

0,0%

19

86

357

L2,5%

t7
65

346

-3,Lyo

L4

7L

327

-5,sYo

10

56

304

-7,OYo

15

50

307

LOy"

9

45

3

0,6%

-6

-5

729 118 105 83 85 66 65 54 -L7

s92 526

-L,-,L%

s13

-2,5Yo

440

L4,2%

43t
-2,O%

393

-8,$yo

369

-6,tyo

361

-2,2%

-8

-L,{YO
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LISBON SPORTS CLUB Moeda:

Eur

Contribuinte:

Unidade:

Euros

50L7L1422

BALANçO lndividual em 31 de Dezembro de 2017
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ACTIVO
Ad{ 

iii,ll'',t,:.:;::, 1

Activos fixos tangívêis

Outros activos financeiros

..ffilWtffil ltffitr .i,*": Í, 1

Clientes

Estado e outros entes públicos

Outras contas a rêcebêr

DiÍerimentos

Caixa e depósitos bancários

Subtotal

Total do activo

Capital Próprio e Passivo

lii [W,, ffi..s§liifffiirlilt ll t ': t
Capital realizado

Outras reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalortzação

Outras variações de capital próprio

Resultado liquido do Periodo

lnteresses Minoritários

PASSIVO

Total do capital próprio
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Subtotal
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Fornecedores

Estado e outros entes publicos

Financiamentos obtidos

Outras contas a pagar

Subtotal

Total do Passivo

Total do capital próprio e do passivc
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Financiamentos obtidos
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L.827.544,70

1rp60.3§0,41

.- 317,15
L.860.767,s6
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46.833,64
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42.722,09
1.874.377,74 1.902.889,6s
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7;578147-_8-10 
-7,.i-. r.rrr4.411,42

1,576.363,06 1.569.066,59

íz;gao.oê 30.000,00
12.980,00 30.000,00
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59.7*i,48
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285.034,68 303.823.06

^ 
298.014,68 333.823,06

7.874.377,74 1.902.889,65

IA Administração/Gerência
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LISBON SPORTS CLUB

DEMONSTRAÇÃO INDMDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PEÚODO FINDO EM 31 DE DÊZEMBRO DE 2017

Moeda:

Eur

Contribuinte:

Unidade:

Euros

5AL7fl422

vendas ê serviços prestados

Subsídios à exploração

Fomecimentos e s€ruiços externos

Gastos com o pessoal

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

Outros rendimentos e ganhos

outros gastos e perdas

Resultado antes de deprcciaçõês, gâstos de financiamentos e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amotização

Resultado operacional (antes dê gastos de financiamênto e impostos)

e gastos similares suportados

Rêsultado antes de impostos

Imposto sobre o rendimento do período

Resultado líquido do período

t

475.810,85
0,00

-195.000,02
-226.t66,L0

-1.820,00

34.798,90
-20.437,L7

416.061,88
L.279,49

-169.1 1 1,32
-220.139,79

-4.289,03

60.814,67
-39.841,87

67.t86,46 44.774,03

-49.621,46 -44.306,73

18.565,00 467,30

-9.283,53 -9.888,22

9.28t,47 -9.4L1,42

0,00 0,00

9.281,47 -9.4Lr,42

A Administração/Gêrência

O Contabilista Certificado -

í*r-- l,k-/
-Ure- '//

\,

p

à


