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RELATORIO E CONTAS DO LISBON SPORTS CLUB

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

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

Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2019.

1.. O GOLFE NACIONAL EM 2019

O golfe nacional continua sem crescimento há mais de uma década e a nova estratégia

desenvolvida pela FPG, que visa o aumento do número de praticantes nacionais, só terá
possivelmente resultados a longo prazo. A falta de recursos qualificados ao nível da formação,

a não descentralização, a falta de investimento em áreas como a comunicação, apesar do

esforço iniciado este ano de apoio aos Clubes através do Projeto do Fundo de

Desenvolvimento do Golfe (FDG), são algumas das razões que impedem um crescimento

significativo.

A forte concorrência na zona de Lisboa, com um elevado número de campos para o reduzido

número de jogadores nacionais existentes, é outra das preocupações a ter em conta na

angariação de novos sócios para o nosso Clube.

É do conhecimento de todos que o Turismo em Portugal tem tido um crescimento muito
acentuado, mas no que se refere ao golfe, os números apresentados pelo CNIG estão

praticamente sem crescimento. Em 2019 a totalidade dos campos portugueses teve um pouco

acima de 2 milhões de voltas, que representam um crescimento de apenas 1% face ao ano

anterior. Na região de Cascais a quebra foi de 9%o, não podendo deixar de ser uma

preocupação o aumento significativo no segmento MICE (Meetings, lncentives, Conferences &

Exhibitions), ocupando os hotéis desta região com eventos e congressos de empresas, em

prejuízo do produto golfe.

2. ATIVIDADE DESPORTIVA

O número total de voltas efetuadas no Clube foi de 14.068, representando um crescimento de

14,4Yo face ao ano anterior.

Este crescimento deve-se essencialmente ao crescimento do número de voitas jogadas pelos

sócios, cerca de 15%o, e das voltas jogadas pelos visitantes nacionais, incluindo os torneios

externos, que tiveram um incremento de 40%.
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O número de green fees vendidos aos visitantes estrangeiros regístou uma quebra de t9o/o. O

número de voltas jogadas pelos sócios do clube mantém-se em cerca de 60% do total de voltas
realizadas.

Nas competições internas e tal como no ano anterior, foram realizadas praticamente a

totalidade dos torneios do calendário anual previstos para 2O79, no entanto, não foi possível

efetuar o Campeonato do Clube de Pares de Senhoras e a Christmas Cup que devido ao mau

tempo foi adiada para Janeiro. O calendário desportivo contou com a realização de 97 provas

que contribuem de forma decisiva para o dinamismo do clube, amizade e integração dos novos

sócios.

A 102e Edição da Lisbon Cup, voltou afazer parte do Calendário da FPG com a participação de

80 jogadores oriundos de diversos clubes do país. O grande vencedor foi o nosso sócio Luís

Filipe Pinheiro.

O Clube fez-se representar no Campeonato Nacional de lnterclubes de Mid-Amateurs na

Aroeira, sagrando-se campeão nacional pela terceira vez nos últimos quatro anos. A equipa foi
capitaneada pelo João lnocentes e os jogadores foram o Francisco Valente, José Maria Cazal

Ribeiro, Luis Filipe Pinheiro, Luís Costa Macedo, Miguel Lourenço e Tiago Tavares.

A Direção agradece ao sócio João lnocentes o empenho, a disponibilidade e a dedicação no

desempenho do cargo de Capitão do Clube, durante os últimos 5 anos.

3. FORMAÇÃO

A escola de formação manteve o seu funcionamento com a coordenação da Patrícia Nunes

Pedro, a quem agradecemos o empenho e dedicação ao longo do ano e do profissional de

golfe André Serra Carvalho, que, entretanto, cessou funções no finaldo ano.

lnserído no programa da "Escola de Golfe", foram realizados cerca de 8 torneios, disputados
pelos jovens do Clube e que contaram para a Ordem de Mérito Anual. A Escola teve a

participação regular de 30 alunos.

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

participação de 49 jovens, entre sócios e convidados de sócios, e que durante 3 semanas,
participaram no plano de atividades que incluía, competições de golfe, jogos de futebol, padel

e atividades na piscina.

Em Setembro foí celebrado um contrato-programa com a FPG que visa a dinamização da

Escola de Golfe (Lisbon Golf School), incluindo uma compensação financeira para a construção
de um telheiro no Driving Range, melhorias nos acessos, compra de tapetes e promoção do
nosso Clube junto bas escolas da região, tendo como objetivo aumentar o número de
pratica ntes.
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4. ATIVIDADE COMERCIAL

Prosseguimos as ações comerciais iniciadas para a promoção do LSC junto dos principais

operadores turísticos. O decréscimo já mencionado, em cerca de L9% face ao ano anterior,

deve-se essencialmente à instabilidade provocada pelo Brexit com uma quebra dos visitantes

britânicos e à forte promoção de mercados como a Turquia e Marrocos.

Mantivemos os acordos com vários hotéis na região de Cascais e Estoril, corll o Dolce Campo

Real, prosseguimos a nossa parceria com o Clube de Campo de Belas para o desenvolvimento
em conjunto, de ações comerciais, visando uma maior captação de turistas para os dois

campos da nossa área de localização.

O LSC, como membro associado do Turismo de Lisboa (ATL) e do Turismo de Cascais (ATC),

beneficia das ações de promoção para a captação de turistas desenvolvidas por estas

entidades.

s. MANUTENÇÃO E TNVESTTMENTOS

Os custos de conservação do campo, consumos de eletricidade e de cornbustíveis atingiram
um montante de77 mil €, sensivelmente o mesmo montante que no ano anterior.

O campo foi mantido nas melhores condíções possíveis, apesar das restrições financeiras que

impossibilitam a realização de investimentos mais significativos na instalação de drenagens nas

zonas de maior encharcamento, na construção de novos caminhos para os buggies e na

melhoria de alguns greens. No entanto foram executados alguns melhoramentos no campo,

como foi o caso do nivelamento do green do 8, do arranjo de alguns caminhos e de melhorias

na rega dos buracos 'J,4, !5 e !6.

Em 2019 efetuaram-se investimentos no montante de 90 mil€, ou seja mais 2,8 vezes do que

os investimentos efetuados nos dois anos anteriores, em consequência da decisão de se

proceder à aquisição de um conjunto de máquinas novas para o campo, situação que já não se

verificava há mais de 10 anos, período em que se utilizaram máquinas antigas que, quando em

reparação, eram substituídas por máquinas alugadas. Foi assim adquirida uma nova máquina

de corte de fairways, uma máquina de cortar greens, um veículo utilitário de trabalho e
efetuada uma grande reparação na retroescavadora.

Foram também realizadas várías obras de conservação, sendo de destacar o arranjo do telhado
do clube house, a reparação das casas de banho do 12, a compra de diversos equipamentos
para o restaurante, a instalação de um sistema de alarme no Clube House e o iirício da obra de

melhoria do telheiro do driving range integrada no projeto Lisbon Sports School e

comparticipado pela FPG através do FDG.

.: n"*'-'-'' Y4,...ffi&'í, * 1 W.*_:**;.,#"é
ütl*19 w!.* ; &
'Çffir \Ítuffi!*4,g'
q.:, *" -É 

"',,'.-'-,§.
.t§*.W

LISBON SPORTS CLUB

Casal da Carregueira - 2605-213 Belas
Cont. N.o 501 711 422 - Tels. 214 310 077 - 214 321 474 -FXX2l4 312 482

E-mail: geral@lisbonclub.com - Web: www.lisbonclub.com

v\
to

J



§
I-I§BO\

§PORT"S CLT.B
1922

6. MARKETTNG & COMUNTCAÇAO

O marketing e a comunicação digital assumem hoje uma importância relevante em qualquer

atividade. Assim, prosseguimos a nossa estratégia com a produção regular de conteúdos
(fotografias e vídeos), quer no site, quer nas redes sociais (Facebook e lnstagram). Estas

ferramentas são essenciais para termos mais interações, mais visualizações e,

consequentemente, maior fidelização e mais visitas ao nosso campo. Assim em 2019,

aumentamos a nossa pegada digital através de maís visitas ao nosso site, à página do facebook
e mais recentemente à nossa página no instagram #lisbonspartsclublSil. Um agradecimento
muito especial ao Nuno Presa Cardoso que através da sua experiência, talento e dedicaçâo

colocou o Clube num patamar de excelência nunca antes alcançado.

7. MOVIMENTO DE SOCIOS

O número total de sócios no final de 2019 foi de 366, ou seja, menos 8 sócios do que no ano

anterior. Contudo o saldo de entradas e saídas nas diversas categorias de Golfe (Permanente,

Anuale P&P), foipositivo passando de273 sócios para274. Esta tendência mantém-se positiva

desde 2016 com um crescimento de g,ZYr.

O total de entradas nas diversas categorias foi de 43 novos sócios e o total de demissões de 51

sócios.

Apesar desta ligeira quebra, continuamos a verificar um aumento significativo do número de

entradas na totalidade das categorias de Golfe, com um total 40 entradas, sendo 27 destas

novas entradas ao abrigo da promoção que atribui25%de desconto na quota do primeiro ano

de sócio e que correspondem a 8 sócios permanentes e 19 sócios anuais. Nestas categorias

saíram 33 sócios.

Conforme o mapa anexo do Movimento de Sócios, desde 2014 o número de sócios ativos do
LSC diminuiu em 32, ou seja menos 9,2%o, com as alteraçôes mais significativas na categoria

dos sócios Golfe Permanente em que se verificou uma redução de 71 sócios, parcialmente

compensada pelo aumento de 54 novos sócios anuais, na categoria de Golfe anuais e de

Pay&Play.

Na categoria de suspensos saíram 30 sócios desde 20L4. Este decréscimo sucessivo tenderá a

manter-se sendo em geral a passagem por esta categoria uma forma para uma saída definitiva.
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8. SrTUAÇÃO ECONOM rCO-FTNANCETRA

Em 2019 obteve-se um resultado positivo no montante de 14,8 mil €, sítuação que se verifica
pelo terceiro ano consecutivo. Estes resultados são naturalmente consequência das medidas

de redução dos custos de funcionamento introduzidas nos anos de 2Ot4 e 2015, da

continuação das ações de manutenção da base de sócios e de captação de turistas, bem como

da redução do nível do endividamento financeiro do Clube face ao que se verificava naqueles

anos.

8.1. BALANÇO

O Capital Próprio, por efeito dos resultados positivos, tem vindo assim a aumentar atingindo
em 2019 um montante de 1.60L,2 mil €, ou seja, uma variação positiva de 32,! mil € face a

2016. A rubrica de maior peso é constituída pela reavaliação dos terrenos efetuada em 2015
que permite assegurar que o valor patrimonial do Clube se mantenha positivo e em montantes
significativos.

O ativo líquido atingiu o montante de 1.894,6 mil € com um aumento de 50,5 mil € face ao ano

anterior, enquanto o passivo regista um valor de293,4 mil€, com um aumenio de 37,7 mil€.

O ativo fixo tangível representa um montante de 1.837,5 mil €, destacando-se o valor dos

terrenos que são propriedade do Clube e que estão contabilizados por 1-,6 milhões €. Os

restantes ativos fixos tangíveis incluem os edifícios e outras instalações, as máquinas, os

equipamentos do campo e os equipamentos administrativos, representando no seu conjunto
um valor líquido de 254,3 mil € e no qual está registado o investimento em curso de 7,3 mil €
respeitante ao projeto do Fundo de Desenvolvimento do Golfe.

Tal como nos anos anteriores, os ativos financeiros respeitam à participação do Clube no

Fundo de Compensação do Trabalho.

No ativo corrente, com um valor de 55,5 mil €, estão registados os inventários da loja de golfe,
os saldos de clientes com um aumento de 5,2 mil € face a 201.8, as outras contas a receber, os

diferimentos correspondentes a gastos a reconhecer de seguros e os valores de caixa e
depósitos bancários, que incluem o depósito a prazo de 10 mil € que foi constituído em 2016
como garantia do reforço para 50 mil € da c/corrente com o EuroBlC.

No passivo não corrente estão registados os financiamentos bancários com vencimento a

médio e longo prazo e que em 2019 representavam 39,6 mil €, ou seja mais 30,4 mil€ que no

ano anterior em consequência do novo empréstimo de 25 mil € do Eurobic e do leasing do BPI

de 37 mil € destinado à aquisição da máquina de corte de fairways.
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No passivo corrente, com um montante de 253,8 mil€, os saldos de fornecedores e as dívidas

ao Estado mantêm os mesmos montantes do ano anterior, as outras contas a pagar, que

respeitam maioritariamente ao subsídio de férias e respetivos encargos sociais a liquidar,
apresentam uma redução de 9 mil€ e os financiamentos que se vencem num prazo de 1 ano

um aumento de 13 mil €. É ainda registado como diferimento um valor de 5,6 mil € de

rendimentos a reconhecer, correspondentes à parcela ainda não recebida do Fundo de

Desenvolvimento do Golfe.

Os financiamentos de curto prazo, no montante de 184 mil €, incluem as c/correntes da CGD e

do EuroBlC, com um montante utilizado de 150 mil €, que corresponde à totalidade do valor
atribuído pelos dois bancos, uma nova livrança de 5 mil € por 3 meses que foi negociada no

final de 2019 junto do EuroBlC para ocorrer às necessidades de tesouraria do final do ano e a
parte dos financiamentos que serão reembolsados em 2020, respeitantes ao novo empréstimo
de 25 mil € do Eurobic para a compra de diversas máquinas para o campo, da parte restante
do empréstimo do Bankinter, do leasing financeiro negociado com o BPl, de 3,8 mil € para a
aquisição do sistema de alarme instalado no club house e de 4 mil € do montante ainda em
dívida dos empréstimos dos sócios.

A dívida bancária no final de 2019 atingiu um montante de 2L5 mil €, aumentando assim 40
mil € face ao ano anterior o que se justifica pela necessidade imperiosa de serem adquiridas
novas máquinas para o campo, dado o estado de grande degradação das que estavam a ser

utilizadas.

De referir que o nível de endividamento do Clube, considerando a relação entre a dívida
financeira líquida e os excedentes de exploração, passou de 2,65 em 20L8 para2,78, ou seja

rácios que evidenciam baixos ríscos de incumprimento no pagamento da dívida.

8.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

As receitas totais atingiram em 20L9 um montante de 486,7 mil €, ou seja, um aumento de

L4,2 mil € face ao ano anterior.

As vendas de mercadorias, constituídas pelos artigos vendidos na loja de golfe, ao abrigo do
sistema de consignação com a Nevada Bobs e de vendas diretas, atingiram em 2019 cerca de
L7 mil € um valor inferior em 1,4 mil € relativamente ao ano anterior, em consequência do
menor número de jogadores estrangeiros.

As prestações de serviços atingiram o montante de 469,8 mil €, com um aumento de 15,6 mil
relativamente a 2018.

Nas receitas dos sócios, com um montante de 27L,L mil € e um crescimento de 11 mil € face
ao ano anterior, foi nos sócios anuais que se verificou o maior aumento, com mais 22,5 mil €,

em consequência da" politica de promoções iniciada em 20L8. Já as receitas dos sócios
permanentes tiveram uma redução de L4,2 mil €, enquanto os serviços diversos tiveram um
ligeiro aumento de 2,7 mil€.
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As receitas dos visítantes nacionais e estrangeiros, com um valor de L18,6 mil €, tiveram uma

redução de 9,2 mil € na sequência da tendência que se vem verificando desde 2017, ano em

que este tipo de receitas foi o mais significativo, enquanto nos torneios de terceiros a receita

aumentou 6,4 mil€.

As receitas diversas, incluídas na rubrica de vendas e serviços prestados, representaram em

201-9 um montante de 50 mil €, com um crescimento de 7,8 mil € face ao ano anterior em

consequência principalmente do aumento do aluguer de buggies, das receitas da escola e da

clínica de verão.

Nos outros rendimentos e ganhos estão incluídos os patrocínios com um valor de L2,5 mil €,

inferior ao de 2018 dado ter terminado o patrocínio da Liberty, a renda do restaurante com

um valor de 10,7 mil€, representando um aumento de mil € face ao ano anterior apesar do

concessionário desde o mês de Setembro estar a pagar apenas o custo mensal da

indemnização da trabalhadora afeta ao restaurante e receitas diversas no montante de 6,7 mil

€. Em 201-9 não se verificou a atribuição ao Clube de donativos dos sócios que no ano anterior
tinham representado 12,7 mil€ e que foram contabilizados como receitas do ano.

Os custos diretos de funcionamento do Clube, constituídos pelos fornecimentos e serviços

externos e os gastos com o pessoal, atingiram em 2019 um total de 412,8 mil €, valor

sensivelmente igual ao verificado em 2018, o que evidencia a situação de estabilização deste

tipo de custos.

Relativamente aos fornecimentos e serviços externos verificou-se um ligeiro aumento de 3,3

mil €, com as principais naturezas como a conservação e reparação, os consumos de

electricidade e combustíveis, os honorários e os consumos de materiais, a manterem os

mesmos valores do ano anterior.

Já nos gastos com o pessoal, com um valorde 227,8mil€, verificou-se uma reduçâo de 4,5 mil

€ face a2OL8, com uma redução de2L,8 mil€ nas remunerações e um aumento de 17,3 mil€
nas indemnizações com a saída do anterior Diretor do Golfe, da trabalhadora do restaurante e

de um trabalhador do campo.

Nos outros gastos e perdas, com um valor de 2L,9 mtl € que representa também uma

estabilização face a 2018, incluem-se principalmente as licenças da FPG que são cobradas aos

sócios e as quotas pagas pelo Clube à FPG, ao CNIG e ao Turismo de Cascais.

Os gastos de amortização atingiram 52,2 mil €, com um aumento de 10,9 rnil € face ao ano

anterior, em consequência do forte aumento do ínvestimento efetuado com a renovaçâo do

parque de máquinas.

O resultado da exploração atingiu um montante positivo de74,7 mil€, ou seja um aumento de

L2,4 mil € face a 2OL8, ou seja um crescimento de 2O%o, o que evidencia a confirmação da

recuperação económica do Clube que se vem verificando nos últimos três anos.

O Resultado Opàracional foi novamente positivo num montante de 22,4 mil €, ligeiramente

acima do valor de 20L8, apesar do forte aumento das amortizações do imobilizado. M
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Os juros e gastos similares suportados aumentaram ligeiramente ern consequência do

aumento do nível de endividamento financeiro do Clube.

O Resultado Líquido do exercício de 2019 atingiu assim um valor positivo de 14.807,84€, que a

Direção propõe que seja afeto à Conta de Resultados Transitados.

9. CONSTDERAÇÔESFTNATS

O ano de 2019 caracterizou-se pela confirmação da situação de recuperação económica do

Clube, com a obtenção de um resultado positivo que é o mais elevado dos últimos 10 anos.

Estão assim criadas as condições para assegurar a sustentabilidade económico-financeira do

LSC a médio e longo prazo, com uma estrutura de custos que se encontra controlada e

estabilizada e níveis de receitas que têm sido suficientes para cobrir esses custos.

O desafio do Clube para os próximos anos será a garantia de que disporá das condições

necessárias para estabilizar também o montante das receitas, príncipalmente as provenientes

dos sócios e dos visitantes, em montantes que sejam em cada momento suficientes para

assegurar a cobertura dos custos de funcionamento e gerar excedentes de exploração que

permitam fazer face ao serviço da dívida resultante da realização dos investimentos que são

imprescindíveis para a sua sustentabilidade.

AGRADECIMENTOS

A Direção expressa o seu agradecimento aos sócios, especialmente aos sócios permanentes

que demonstraram uma grande disponibilidade para responder positivamente aos apoios

financeiros que foram solicitados, aos membros dos órgãos sociais que a têm apoiado nas suas

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

aceitando manter o mesmo nível de remunerações sem prejuízo do seu empenho profissional,

às entidades financiadoras nomeadamente a CGD e o EuroBic e aos patrocinadores como o
Banco EuroBic, GroupM, Nossa, Mona, Pancada e Costa & Valério.
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A Direção

Casal da Carregueira, 5 de Março de2O2O

Anexo 1- Evolução do número de sócios

Anexo 2- Balanço

Anexo 3 - Demonstração de Resultados
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EVOLUçÃO DO NÚMERO DE SÓCIOS 2014 -2OL9

201-4 2015 20L6 2017 2018 2019
Variação

2074-20L9
IGOLFE
I

IEFETIVOS
II SFMANA

ANUAIS

PAY&PLAY

TOTAL GOLFE

Variação em %

SOCIAIS

EFETIVOS

SEMANA

I OTAL SOCIAIS

TOTAL ATIVOS

Variação em %

AUSENTES

SUSPE NSOS

TOTAL AUSENT + SUSP

TOTAL GERAL

Variação em %

169

57

20

45

149

56

19

50

132

47

24

48

L29

43

29

56

1,21\

4,1

4tl

5Í)

tL7
38

57

62

-52

-19

L7

291-

5,2%

274

-5,8%

30

23

25L
8,4%

257

2,4%

27'_l

6,2?;

274

0,4%

-17

5,8%

42

13

28

25

5l-

19

3:-

11;

23

t7
-19

4

55 53 53 50 46 40 -15

346
3,1%

327

-5,5%

304

7,0%

3,)7

L,O%

9
.15

319

3,99;

31-4

1-,6%

-32

9,2%

74

7t
10

56

15

50

10

4r-;

1,1

4t
-3

-30

85 66 65 54 5:i 52 -33

43t
2,)yo

393

-8,8%

369

-6,7yo

351
1'tO/L,L/o

37tI

3,69:
366

2,7%

-65

-L5,t%
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LISBON SPORTS CLUB

BALANÇO lndividual em 31

Illoeda:

Eur

Contribuinte:

de Dezembro de 2019

Unidade;

Euros

50171L422

RUBRICAS
NOTAS PERIODOS

31t1212019 31112t2s18

ACTIVO
Activo náo corrente

Activos Íixos tangíveis

Outros activos Íinanceiros

Activo corrente

Inventários

Clientes

Estado e oulÍos entes públicos

Outras contas a receber

DiÍerimentos

Caixa e depósitos bancários

Capital Próprio e Passivo

Capilal Próprio

Capital realizado

Outras reservas

Resultados transitados

Excedentes de revalorizaçào

Outras variações de capital próprio

Subtota

Subtota

Total do activc

Subtota

Resultado liquido do Periodo

Total do capital próprit

PASSIVO
Passivo não correnle

Financiamenlos obtidos

Subtota

Passivo corrente

Fornecedores

Estado e outros entes publicos

Fi nanciamentos obtidos

Outras contas a pagar

Diferimentos

Subtota

Total do Passivc

Total do capital próprio e do passivc

/1

I837 548,29

1 601,01
1 839 149,30

1800 729,29
1 086,58

1 801 815,87

2 052,61
26 689,95

L6,54
6 332,60
4 773,95

15 600,83
55 466,38

0,00
27 516,22

626,02
1 918,88
3 143,19

15 059,59
42 263,90

1 894 615,68 1844 079,77

39L 64L76
70 736,87

-472 822,59
1 404 680,91

192 2L4,09

391 601,76
70 736,87

-486 840,57
1 404 680,91

194 199,09

1 586 411,04
t4 807,84

I 574 378,06
14 017,98

1 601218,88 1 588 396,04

39 642,00 9195,57
39 642,00 9195,57

32 240,36
6123,84

184 t20,43
25 639,67

5 630,50

32 076,49
8 848,95

171 069,55
34 493,17

0,00

253 754,80 246 488,16
293 396,80 255 683,73

1 894 615,68 1844 079,77

A l^^ /^L- //,; ./ f ,Z
o ContaLrilista certificado b , 1- v!'ry'



LISBON SPORTS CLUB

DEMONSTRAÇÃO INDIWDUAL DOS RÊSULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Moeda:

Eur

Contribuinte:

Unidade:

Euros

50\711422

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS
PERIODOS

31t142U9 31t1212018

y'endas e serviços prestadôs

iubsídios à exploração

Sanhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos

/arraçào nos inventários da produção

Irabalhos para a própria entidade

:ustos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

'ornecimentos e serviços externos

3astos com o pessoal

impa ridade de inventários (perdas/reversões)

:mparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

)rovisões (aumentos/reduÇões)

.mparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)

\umentos/reduções de justo valor

lutros rendimentos e ganhos

lutros gastos e perdas

R6ultãdo ãnt6 de deprmiaÉs, gastoe de financiamêntos e impodos

SastoslreveÍsões de depreciação e de amoftização

Resultãdo opera€ional (antes de gBstos dê fimnciameffio e impoGtos

e gastos similares suporbdos

Resultado antes de impostos

.mposto sobre o rendimento do período

Resuhado líquido do período

486716,63
5 630,50

0,00
0,00
0,00

-12 852,99
-lw 992,54
-227 795,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29 885,09
-2L 926,55

472490,33
0,00
0.00
0,00
0,00

-L6724,34
-tgl740,20
-232287,37

0,00
-3770,9t

0,00
0,00
0,00

46374,t5
-22 040,38

74 664,81 62 301,28

-52219,L8 -41 349,51

22 445,63 20 95L,77

-7 637,79 -6933,79

74 807,84 t4 0t7,98

0,00 0,00

L4 807,84 t4 0L7,98

oo,,""nro fuJ-'t
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