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RELATÓRIO E CONTAS DO LISBON SPORTS CLUB

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2O2O

Nos termos do artigo 2Le alínea f) dos Estatutos, vem a Direção apresentar aos sócios o
Relatório de Gestão e as Contas respeitantes ao exercício de 2020.

L. 2O2O no Lisbon Sports Club

É inevitável começar o relatório da Direção referindo a pandemia Covid-19. Desde março de

2O2O até hoje, que o País deparou-se com a pandemia do coronavírus que nos levou a uma

crise nunca antes vista e certamente pela grande maioria dos nossos sócios. O grau de

incerteza gerado retirou qualquer possibilidade de previsão de resultados, de avaliações, de

cenários futuros, sobretudo com o grau de previsibilidade a que estávamos habituados.

Sendo o golfe em Portugal tão dependente do turismo, um dos setores mais afetados por esta

pandemia, apesar do peso não ser tão grande no nosso Clube como por exemplo nos campos

de Algarve, as receitas foram afetadas de forma significativa.

Mesmo assim, o equilíbrio financeiro foi atingido o que só foi possível graças ao aumento das

receitas e contribuições dos sócios e às medidas de apoio do Governo, como mais à frente
estão refletidas neste relatório, incluindo o lay-off dos trabalhadores, as moratórias dos

bancos e os apoios financeiros, bem como às ações implementadas pelo Clube como a

renegociação com os fornecedores dos prazos de pagamento e a redução dos investimentos e

dos custos de funcionamento quando possível.

O acréscimo significativo das receitas dos sócios, com a entrada de 80 novos membros, a

manutenção dos dois patrocinadores principais do Clube e o valor dos donativos efetuados
pelos sócios desde a reabertura do campo em maio, foram sem dúvida contributos muito

importantes para a manutenção dos resultados positivos gue agora são apresentados.

Se este novo contexto em que vivemos trouxe um elevado grau de incerteza, há

oportunidades que surgem. Assistimos a uma mudança nos hábitos e na forma como vivemos

e estamos certos que o golfe em geral e clubes como o nosso em particular, poderão

beneficiar deste novo cenário. Um prímeiro indicador foi a maior disponibilidade originada

pelo teletrabalho que fez com que o número de voltas jogadas pelos nossos sócios e visitantes

nacionais, aumentasse de forma significativa a partir do desconfinamento.
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Clubes de cariz familiar como o nosso poderão beneficiar deste "novo normal", ou não

estivéssemos nós inseridos num espaço único como é o da Serra da Carregueira, com

características semelhantes à de um country club. Somos muito mais de que um campo de

golfe, temos diferentes equipamentos disponíveis, como a piscina e o padel, serviço de baby-

sitting para os filhos dos sócios, uma escola de golfe para os jovens e um restaurante que tem
sido elogiado quer pelos sócÍos, quer pelos visitantes.

O nosso propósito será sempre o de respeitar a tradição familiar, promovendo o convívio entre
os sócios num ambiente acolhedor. Mas mesmo sabendo que a qualidade do campo de golfe é
fundamental e onde hoje cada vez apetece mais jogar porque as condições têm vindo a
melhorar, a qualidade dos nossos greens é muito elevada e o layout é desafiante, importa
olhar para o futuro com atenção e criar as condições necessárias em todas as restantes áreas

do Clube para que os sócios desejem ficar no clube mais tempo, junto com os seus amigos e
familia.

2. ATIVIDADE DESPORTIVA

Como certamente estarão recordados, o Clube esteve fechado praticamente 2 meses, mas

mesmo assim, o número total de voltas efetuadas foi de L3.0O2, representando uma quebra

de apenas 8o/oface ao ano anterior.

Lembramos que a quebra do número de voltas de golfe jogadas a nível nacional foi de 40% e

na regíão de Lisboa de cerca de 20o/o.

A relativa redução do número total de voltas no Clube em 2020 só foi possível graças ao

crescimento do número de voltas jogadas pelos sócios, em cerca de L6%.

O número de green fees vendidos aos visitantes estrangeiros registou uma quebra de 83%.

Quanto ao calendário desportivo, apesar da interrupção de praticamente 3 meses, foi possível

agendar a partir de Junho a totalidade dos torneios do calendário anual previstos para 2020,

no entanto e devido ao mau tempo nos últimos meses do ano, não foi possível efetuar o

Campeonato do Clube de Pares, a Lady Campbell, o Torneio do Capitão e a Christmas Cup.

Sobre as principais provas do clube, destaque para a Catarina lnocentes e o Luis Costa Macedo

que se sagraram Campeões do Clube.

A 103e edição da Lisbon Cup, voltou a fazer parte do Calendário da FPG e os grandes

vencedores foram a Laura Oliveira(1e Net Geral) e o iosé Maria Cazal-Ribeiro (1e Gross).
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A Wingfield cup (Match-Play) foi ganha pelo Francisco Valente que venceu na final o Miguel

Marcos. A Mc Pherson Cup, prova de Match-play das senhoras, irá ser concluída em 2021..

Destaque ainda para a vitória do Luis Costa Macedo no Campeonato Nacional de Mid-Amateur

e para o 2e lugar do José Maria Cazal-Ribeiro, mantendo a hegemonia do nosso Clube neste

escalão nos últimos anos, quer a nível individual quer a nível de equipas.

3. FORMAÇÃO

A Escola de Golfe manteve o seu funcionamento com a coordenação do profissional Greg

McDonald desde Fevereiro, mas por motivos da sua agenda pessoal não foi possível manter a

sua colaboração, tendo esta terminado em setembro. A Direção agradece o empenho que o

Greg evídenciou, tendo a sua experiência sÍdo decisiva para manter o entusiasmo dos jovens

da Escola de Golfe.

Já na parte final do ano foi contratado o Professor Marco Rios e estamos certos, até pelas

primeiras impressões, em que demonstrou uma enorme ambição de querer fazer mais e

melhor, que seguramente irá continuar a dinamizar a Escola de Golfe, mantendo assim os

nossos jovens motivados pela modalidade e pela vida do Clube. Num Clube familiar como o

nosso, consideramos a Escola de Golfe um dos pilares decisivos para o nosso futuro.

4. ATIVIDADE COMERCIAL

O setor onde o impacto da Covid-19 se fez sentir mais foi no turismo. A quebra do número de

voltas jogadas por estrangeiros, quer no País, em especial nos campos do Algarve, quer na

região de Lisboa e no nosso Clube, não impediu de prosseguirmos com as ações comerciais

para a promoção do LSC junto dos principais operadores turísticos.

Participámos em várias reuniões online, tendo inclusivé, o nosso Diretor de Golfe, participado

na IGTM, a maior feira anual de golfe, onde contatou com cerca de 40 operadores do setor.

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

manteve contatos regulares com estas entidades procurando beneficiar das ações realizadas

para a promoção dos campos de golfe e captação de turistas.

s. MANUTENÇÃO E TNVESTTMENTOS

Os custos de manutenção do campo, consumos de eletricidade e de combustíveis atingiram

um montante de 68 mil€, ou seja menos 1,L,7% do que no ano anterior, dado o encerramento

do campo durante 2 meses e as ações de redução de custos realizadas.
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Foram executados melhoramentos no campo e nas instalações, sendo de destacar, a

renovação da areia e melhorias nos bunkers dos buracos 7,8,9,10 e 13, a substituição do cabo

elétrico principal que fornece energia à sede do Clube, a substituição da tubagem do esgoto
junto ao putting green, a construção das novas pontes no 16 e no L7, o arranjo de diversos

caminhos, a substituição da tubagem da rega do buraco 14 e no green do 16 e ainda a

construção de um viveiro com relva de green junto ao fairway do buraco L2.

Foram efetuadas ainda algumas experiências, como a colocação de uma nova variedade de

relva nostees 3 eL4,a drenagem no buraco 6 e a introdução de um novo produto degradador
de matéria orgânica nos greens.

Apesar das restrições financeiras que implicaram a não realização da totalidade dos

investimentos previstos para 2020, efetuaram-se um conjunto de investimentos prioritários no

montante de 43 mil€.

Assim, foram adquiridos um conjunto de unidades para rolar greens, um conjunto de unidades
para furação superficial de greens, quatro máquinas manuais de corte de tees, um corta relva

Allen, uma roçadora e um carro de trabalho Workman.

Foifinalizada a construção do novo telheÍro para o Driving Range, obra integrada no âmbito do
projeto da Lisbon Golf School e comparticipada pela FPG, através do FDG. Este projeto foi
desenhado pelo nosso sócio João Herdade, ao qual a Direção agradece o seu generoso
contributo.

Destaque ainda para a instalação do software de gestão de campos de golfe, Golf Manager,
que permite aos sócios a marcação de tee-times com maior comodidade e rapidez. Esta

ferramenta é fundamental para melhorar os mecanismos de controle do clube, quer a nível de

gestão das marcações e utilizações do campo, quer a nível da emissão de relatórios.

6. MARKETTNG & COMUNTCAÇÃO

A comunicação do Clube assume hoje uma importância relevante quer para os sócios atuais,
quer para a captação de novos sócios. Continuámos a nossa estratégia, com a produção

regular de conteúdos, com a publicação de centenas de posts, fotografias e vídeos, no site

oficial e nas redes sociais Facebook, lnstagram e Linkedin, nas quais temos mais de 2.000

seguidores regulares.

Estas ferramentas são essenciais para termos mais interações, mais visualizações e
consequentemente, maior fidelização e mais visitas ao nosso campo.

Um dos projetos lançados este ano foi o dos Bancos de Memória, uma ideia de homenagear

antigos sócios e de angariar donativos significativos para o Clube.
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Nada disto seria possível se não tivéssemos a sorte de ter como membro da Direção um dos

melhores publicitários de Portugal. Por isso nunca é de mais fazer um elogio muito especial ao

Nuno Presa Cardoso que colocou ao serviço do Clube toda a sua experiência, talento e

dedicação.

7. MOVIMENTO DE SOCIOS

O número total de sócios no final de 2O2O foi de 395, ou seja, mais 24 do que no ano anterior,

com entradas de 81 novos sócios e 57 saídas.

O saldo de entradas e saídas nos sócios de golfe foi positivo em 40 sócios, passando de 274

sócios para 314. Esta tendência mantém-se positiva desde 2016.

Continua a verificar-se um aumento significativo do número de entradas dos sócios de golfe,

com um total de 80 entradas, com o contributo da política de promoção em vigor que atribui

25% de desconto na quota do primeiro ano, !5Yo no segundo ano e 10To no terceiro ano e uma

promoção específica lançada no início do 2e semestre. No entanto, o número de saídas

também se mantém elevado tendo representado 40 sócios.

Conforme o mapa anexo do Movimento de Sócios, desde 201,6 o número de sócios ativos do

LSC aumentou em 45, com um crescimento de 63 nos sócios de golfe e uma redução de 18 nos

sócios sociais o que corresponde a uma média de 5 sócios por ano. Nos ausentes e suspensos

verifica-se também uma situação de decréscimo sucessivo, com menos 24 desde 2016.

8. STTUAÇÃO ECONOM rCO-Fl NANCEIRA

Conforme referido no início do Relatório, a situação económico-financeira do Lisbon Sports

Clube em 2O2Ofoi condicionada pela pandemia do Coronavírus e pela consequente redução

drástica das receitas dos turistas e de outras receitas de terceiros.

Mesmo assim e dada a forte componente das receitas dos sócios, quer a nível das quotas, quer

de donativos específicos, dos subsídios e apoios definidos pelo governo e das medidas

tomadas de redução de custos, foi possível obter em 2O2O um resultado positivo de 14 mil €,

praticamente igual ao do ano anterior, mantendo-se a situação de geração de resultados

positivos que se vem verificando desde 2017.

8.1_. BALANÇO

Por efeito dos resultados positivos dos últimos 4 anos, o capital próprio tem vindo assim a

aumentar atingindo um montante de 1.6L5,7 mil€ no final de2020, ou seja, um crescimento

de 46,1mil € nos últimos 4 anos.

O ativo líquido atingiu o montante de L.878,8 mil € com uma redução de 15,8 mil € face a

2019 enquanto o passivo regista um valor de 263,1- mil €, com uma redução de 30,3 mil €.

LISBON SPORTS CLUB

Casal da Carregueira -2605-213 Belas
cont. N." 5At 7ll 422 - Têls. 2r4 31A'077 - 214 321 474 - FAX214 3t2 482

E-mail : geralpiisbonclub. com - 1ffeb : www. lisbonclub. com

b,
Q 
J,q-

'Yd



.., . , .

SPORTS CLUB
t86t

O ativo fixo tangível, com um montante de 1-.816,8 mil €, inclui o valor dos terrenos do Clube

contabilizados por 1,576 milhões € e os edifícios e outras instalações, as máquinas, os

equipamentos do campo e os equipamentos administrativos, com um valor líquido de 240,8

mil €. Os ativos financeiros respeitam à participação obrigatória do Clube no Fundo de

Compensação do Trabalho.

No ativo corrente com um montante de 59,8 mil €, estão incluídos os inventários da loja de

goffe, os saldos de clientes com um aumento de 3 mil € face a 2019 e que registam uma

imparidade para dívidas incobráveis de 5 mil €, as outras contas a receber, os diferimentos

correspondentes a gastos a reconhecer de seguros e os valores de caixa e depósitos bancários

que no final do ano representavam 26,7 mil €, incluindo 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 regístados os financiamentos bancários com vencimento a

médio e longo prazo e que em 2020 representavam l-30,6 mil €, ou seja mais 90 mil € do que

em 20L9, incluindo dois novos financiamentos ao abrigo das linhas Covid 1-9 no montante de

70 mil € com o BIC e de 10 mil € com o BPl, bem como a parte dos reembolsos dos

fínanciamentos existentes a efetuar em 2022 e anos seguintes.

O passivo corrente, com um montante de 132,5 mil €, inclui os saldos de fornecedores e as

dívidas ao Estado com um montante de 23,9 mil €, as outras contas a pagar com um montante

de 31 mil €, que respeitam maioritariamente ao subsídio de férias e respetivos encargos

sociais a liquidar e os financiamentos que se vencem num prazo de L ano, com uma redução

de 106,5 mil€ relativamente a2O!9 e que incluem 65 mil€ das c/correntes com a CGD e o BlC,

bem como 4 mil€ ainda em dívida dos empréstimos dos sócios.

No âmbito das medidas de apoio definidas em consequência da pandemia, foi decidido

recorrer às moratórias para o reembolso e juros dos empréstimos existentes, incluindo o

empréstimo do Bankinter, o empréstimo do BIC e os leasings com o BPl, com juros a pagar a

partir de abril e reembolsos a partir de outubro deste ano. Após aprovação em AG, foram

contratados os dois novos empréstimos ao abrigo da linha Covid 19 já referidos, com períodos

de carência de L8 meses, uma taxa de juro de L,75% e um período de reembolso de 4,5 anos.

Deste modo, foi possível efetuar a reestruturação do endividamento bancário do Clube, em

que além da redução do montante total em 15,5 mil €, foi alterada a repartição da dívida

bancária, com os empréstimos a longo prazo a representarem 62,7% do total quando em 201-9

representavam 17,7%o.

A dívida bancária no final de 2020 atingiu um montante de 204 mil€, com uma redução de L6

mil € face ao ano anterior, o que permitiu que a relação entre a dívida financeira líquida e os

excedentes de exploração seja de 2,28 evidenciando riscos bastante reduzidos de

incumprimento no'pagamento da dívida.
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8.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Em 202O as receitas totais atingiram um montante de 405,4 mil €, o que representa uma

redução de 8l-,9 mil €, ou seja L6,7Yo, face ao ano anterior.

Esta situação verificou-se essencialmente nas receitas provenientes de terceiros e foi uma

consequência direta da pandemia com o encerramento do clube durante cerca de 2 meses,

dos períodos de confinamento temporários entretanto verificados a partir de setembro e das

restrições relativas às deslocações internacionais.

As vendas de mercadorias, constituídas pelos artigos de merchandising vendidos na loja de

golfe, atingiram 10,5 mil €, representando menos 6,4 mil €, ou seja uma diminuição de 38%

face ao ano anterior, em consequência da forte redução de jogadores estrangeiros.

Nas prestações de serviços, com um montante de 394,9 mil €, verificou-se uma redução de

75,5 mil € relativamente a 2019, situação que foi possível atingir dado que as receitas dos

sócios aumentaram 6,4 mil € para um total de 277,5 mil€.

Por categorias de sócios, foi nos anuais que se verificou o maior aumento de receitas, com

mais7,7 mil €, em consequência das políticas de promoções existentes. Já quanto aos sócios

permanentes foi possível assegurar a estabilização das respetivas receitas com um total de L78

mil €. O mesmo se verificou com as receitas dos serviços prestados aos sócios que tiveram

uma ligeÍra redução de mil€.

As receitas dos visitantes nacionais e estrangeiros, com um valor de 57,4 mll€, tiveram uma

redução de 61 mil€, ou seja 5'J.,7yo, como consequência direta da pandemia.

Os torneios de terceiros tiveram também uma redução nas respetivas receitas atingindo um

totalde 26,5 mil€, ou seja menos 3,9 mil€ do que no ano anterior.

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

montante de 33,6 mil €, com uma redução de L6,4 mil € face a 2019, principalmente nas

receitas do aluguer de buggies em consequência da redução do número de turistas.

Ao abrigo das medidas de apoio definidas pelo Governo no âmbito da pandemia, o Clube

beneficiou de 7 mil € de contribuições da Segurança Social para o pagamento de parte das

remunerações durante o período do lay-off e de 11 mil € do incentivo extraordinário à

normalização da atividade empresarial atribuído pelo IEFP. Foram recebidos também 3,4 mil €

do restante apoio do Fundo de Desenvolvimento do Golfe.
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Nos outros rendimentos e ganhos com um total de 50,7 mil € e um aumento de 15,8 mil € face

a 2O19, estão incluídos 19,5 mil € de patrocínios, 5,6 mil € da renda do restaurante

correspondente ao custo mensal da indemnização da trabalhadora que se encontrava afeta ao

restaurante, L8,3 mil € de donativos efetuados pelos sócios após o confinamento de abril e

maio e de7,3 mil € de receitas diversas.

Em 2020 os custos diretos de funcionamento do Clube, constituídos pelos fornecimentos e
serviços externos e os gastos com o pessoal, atingiram um total de 365,2 mil €, com uma

redução face ao ano anterior de 47 ,6 mil €, ou seja tt,5%.

A principal redução verificou-se nos fornecimentos e serviços externos, com menos 48,1 mil €,

como consequência dos períodos de encerramento a que o Clube foi sujeito, com principal

relevância nas rendas dos alugueres de buggies, nos serviços especializados, nos honorários e

nas deslocações.

Os gastos com o pessoal, com um valor de 228,3 mil €, mantiveram-se praticamente iguais ao

ano anterior, incluindo um crescimento das remunerações de 22,8 mil€, em consequência dos

aumentos efetuados nos vencimentos de alguns trabalhadores e do salário mínimo e, uma

redução det7,9 mil€ das indemnizações porcessão de contratos de trabalho e de 3 mil€ de

encargos sociais no período do lay-off.

Nos outros gastos e perdas, com um valor de 19,1 mil €, incluem-se principalmente as licenças

da FPG que são cobradas aos sócios e as quotas pagas pelo Clube à FPG, ao CNIG e ao Turísmo

de Cascais.

O resultado da exploração atingiu um montante positivo de79,6 mil€, com um crescimento de

5 mil€ relativamente a 20L9.

Os gastos de amortização atingiram 56,9 mil €, com um aumento de 4,7 mil € face ao ano

anterior, em consequência dos investimentos efetuados durante o ano.

O Resultado Operacional foi positivo num montante de 22,7 mil €, próximo do verificado no

ano anterior.

Os juros e gastos similares suportados tiveram um ligeiro aumento relativamente a 2019, em

consequência de uma maior utilização média das c/correntes.

O Resultado Líquido do exercício de 2O2O atingiu um valor positivo de 13.983,58 €, que a

Direção propõe que seja afeto à Conta de Resultados Transitados.
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g.CONSTDERAÇÔES FTNATS

Apesar dos efeitos negativos que a pandemia provocou nas receitas provenientes de terceiros,

principalmente dos turistas, foi possível em 2020 assegurar a manutenção e até um ligeiro

crescimento da principal fonte de receitas do clube, constituída pelas quotas dos sócios, ter
contributos significativos dos sócios através de donativos, manter o apoio dos patrocinadores,

utilizar as medidas disponíveis no âmbito da pandemia e assegurar uma gestão controlada dos

custos de investimento e de funcionamento.

Foi assim possível em 2O2O continuar a gerar excedentes de exploração e resultados positivos,

na linha da recuperação económica iniciada há 4 anos.

Para 2021, com a continuação da situação pandémica e os consequentes confinamentos, as

situações serão semelhantes às verificadas em 2020, com impactos significativos a nível das

receitas dos turistas que terão de ser compensados por uma gestão controlada dos custos e

mais uma vez com o apoio dos sócios, das entidades oficiais e das instituições financeiras.

AGRADECIMENTOS

A Direção expressa o seu agradecimento aos sócios, especialmente aos 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 continuam a mostrar uma grande dedicação mesmo

neste período de grande instabilidade, às entidades financiadoras e a todos os patrocinadores.

A Direção 0 lÂurrEvou 
L-J-^-\-d*/í/

Casal da'Círregueira, L2 de Março de 2020

Anexo 1- Evolução do número de sócios

Anexo 2- Balanço

Anexo 3 - Demonstração de Resultados
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cont. N." 5Ar 711 422 - Gls. 214 31A 077 - 2t4 321 474 - FAXz|4 3t2 482

E-mail: geralplisbonclub.com -'§í'eb: wwrv.lisbonclub.com



SPORTS CLUB
i861

úoluçÃo oo trtúueRo DE soctos 2016 - 2020

201_6 2017 2018 2019 2020

Variação

20L6-2024

6OLFE

EFETIVOS

SEMANA

ANUAIS

PAY&PLAY

TOTAL GOLFE

Variação em %

SOCIAIS

EFETIVOS

SEMANA

TOTAL SOCIAIS

MÉRITO

OTAL A1'IVOS

Variação em %

AUSENTES

SUSPENSOS

TOTAL AUSENT + SUSP

I

I

lrorar GERAL

I uariação em %

L32

47

24

48

1291

431

zsl
s6l

1281

orl
441

sel

1,L71

381

s7]

62

t29l
401

:il

3l

7l

701

3

251,

-8,4yo

28

25

2s7l

2,4%l

31

19

273

6,zyo

31

15

274

o,4yo

23

17

3141

L4,2%l

22

13

63

25,1.%

-6

-1.2

53 50 46 40 35 -18

5 5 5 5 5 0

309

-7,Oyo

15

50

312
t,oyo

9

45

324
3,gyo

10

45

319

-L,6yo

7L

41.

354
LL,Oo/o

8

33

45
'1,4,6yo

-l
-17

65 54 55 52 41. -24

374

-6,Lyo

366

-2,2o/o

379

3,60/o

371
-2,1oÁ

395

6,50Á

21.

5,6%

LISBON SPORTS CLUB

Casal da Carregueira -2605-213 Belas

5017!\ 422 -Tels.2t4 310 077 - 214 321 474 - FAX214 312 482
E-mail : geralplisbonclub. co m - \V'eb : www. lisbonclub. com

tud.
Cont. p§



RUBRICAS
NOTAS PERIODOS

31n?Jm20 3111?12019

ACTI VO

Aciivo náo corrente

Activos Íixos tangíveis

Oulros aclivos Íinanceiros

Activo conente

lnventários

Clientes

Éstado e outros entes públicos

Outras contas a receber

DiÍerimentos

Caixa e depósitos bancários

Capital Próprio e Passivo

Capital Próprio

Capítal realizado

Outras reservas

Resultados kansitados

Excedentes de revalorização

Outras variaçóes de capital próprio

Subtotal

Subtotal

Total do activo

Subtotal

Resultado liquido do Periodo

Total do capital próprio

PASSIVO
Passivo não corrêntê

Financiamenlos obtidos

PassÍvo coÍrente

Fornecedores

Estado e outros entes publicos

Financiamentos obtidos

outras contas a pagaÍ

Dferirnentos

Subtotal

Subtotal

Total do Passivo

Total do capital próprio e do passivo

/1

1 816 801,13
2 720,2ü

1 819 021.33

t 837 548,29

1601,01
1 839 149,30

1272,78
29 729,83

0,00
971,12

I 117,49
26 742,90
59 794,L2

2 052,6t
26 689,95

16,54
6 332,60
4 773,95

15 600,83
55 466,38

1 B7B 815,45 1 894 615.68

39L 601,76
70 736,87

404 680,91
192 689,09

391 601,76
7O 736,87

-472 822,59
1 404 680,91

t92274,49

1 601 693,88
13 983,58

1 586 411,04
t4 807,84

1 615 677,46 1 601 218,88

130 644,00 39 642,00
130 644,00 39 642,00

L3 44t,57
10 511,69
77 578,05
3A 962,74

0,00

32 240,36
6123,84

t84120,43
25 639,67

5 630,50

L32 493,99 253 754,80
263 137,99 293 396,80

1 878 815,45 I 894 615,68

A DiÍecÇão

LISSOÍ{ SPORTS CLUB

BALAI{çO Indiuidual ern 3í

Moeda:

Eur

Contribuinte:

de Dezembro de 2A2O

Unidade:

Euros

54L711422

o contabilista certiÍicado &*-l\ -u,,^)

'rür*\ rÇti ,l /t
'/o.tu*-L

l-'---



LISBON SPORTS CLUB MOEdA: UNidAd€:

Eur Euros

DEMONSfRA*O INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS Contribuinte: 501771422

PERIODO FINDO EM 3i DE DEZEMBRO DE 2O2O

REI{DIMEiITOS E GÀSTOS NOTAS
PEBIODOS

31fi2l2820 31/í212019

/endas e s€Íviço6 pr€sdos

iubsídios à edoraÉo
ànhoíperdas írnpuhdcs de subsidiádas, assodadas e ernpreerdírnentos.6njuntos

/aíkÉo nos inventários da produ$o

fÍabalh8s pard a própÍia entídade

kgtos das mercadorias vendidas e das matérías costsumidas

=oÍnecimentos e serYiços extemos

Sastos coín o pffid
:ínparídade de invenLários {perdas/revetsõs)
.mparidade de dfudas a receber {rerdaírevs#}
)rovisões (a{rmertos/rcdu#)

.mparidade de íÍvestim€ntos não depreciáve§amoríra@ {Wrdas/reversões)

tum€Ítoslreduçõ€s de }ffi lralar

lutíos rendim€ntos e ganhos

htrrs gastos e peídas

/t{§3!17,9Íl

2739í;,97
0,00
0p0
0,(x)

-8 599,04
-136 889,39
-228 313,16

0,0O
-5 032,50

Orm
0rffi
0,00

50 691,21
-19 107,01

48167L6,63
s 63OJ0

0,00
0,00
orm

-12 852,99
-184 992,50
-227 795,37

0rm
tl,0o
0,fl)
0rm
0,00

29 885,ü'
-21 926,55

Resultado antes de deprecia@es, gastos de financiamentos e impostos 79 553,47 74 664.8t

iãstoslreversões de depreciação e de amortização -56 883,41 -52 219,18

Resultado operacional (antes de gastc de financíamento e impo§tos) 22 669,66 22 445,63

luros e rendimentos similares obtidos

luros e gastos similares suportados

Resultado àntes de impostos

:mposto sóbre o rendimento do período

Resultado líquido do periodo

L5,26
-8 70t,34

0,00
-7 637,79

13 983,58 t4 807,84

0,00 0,00

13 983,58 74 847,U

A DiÍecÇão "-\-.1\ J- /

O Contabilista CeÍiiÍicâdo 3^*. b")i}*-.*ü_ ôs?ã06 s2 t 4S

61{ 18


