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1 – Introdução 

A EL BICHO CLUBE DE GOLFE, com sede social em RUA CRUZADO OSBERNO, 1 D, tem como 

atividade principal Atividades dos clubes desportivos. O presente relatório de gestão expressa 

de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período 

económico findo em 31 de Dezembro de 2020. 

É elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e contem 

uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da EL BICHO 

CLUBE DE GOLFE, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, 

dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade 

da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma 

se defronta. 

 

2 - Enquadramento Económico 

2.1. Enquadramento Económico-Financeiro 

No seguimento da crise causada pelo COVID-19, a economia mundial caiu numa das mais 

profundas recessões desde a Grande Depressão de 1929. No conjunto das economias 

emergentes, o rendimento per capita caiu mais de 90%, o que fez aumentar ainda mais as 

diferenças entre estes e os países desenvolvidos. Para além disso, o facto de as escolas terem 

sido fechadas poderá retroceder drasticamente os níveis de acumulação de capital humano. 

A atuação célere das diversas autoridades internacionais foi fundamental, tendo as medidas de 

política monetária e orçamental, de regulação e supervisão micro e macro prudencial 

permitido mitigar os efeitos negativos sobre a situação financeira das empresas e das famílias. 

No geral, já se começa a sentir uma moderada recuperação económica e, de forma a assegurar 

que esta ainda frágil recuperação acelere e que no longo prazo se transforme num 

crescimento económico robusto.  

 

2.2. A nível Nacional 

A incerteza sobre a intensidade e evolução da pandemia de COVID-19 prevaleceu ao longo de 

2020, tendo os seus múltiplos impactos colocado desafios para a estabilidade financeira do 

país. Até 2019 a economia portuguesa encontrava-se num período de ajustamento e 

convergência com o resto da Europa, tendo-se verificado uma redução do endividamento das 

empresas e particulares para valores próximos da média da área do euro, assim como um 

excedente do saldo orçamental. Mas com a imposição de medidas de restrição, o 

encerramento de fronteiras e o seu condicionamento à livre circulação, verificou-se uma 

acentuada queda da procura e da oferta, com repercussões na situação financeira dos diversos 

agentes económicos. 

As medidas de apoio às empresas – em particular o regime de layoff simplificado – e de apoio 

aos trabalhadores independentes, permitiram controlar os níveis de desemprego ao longo do 

ano. Estas medidas, em conjunto com o reforço dos estabilizadores automáticos juntamente 
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com várias medidas de apoio direto ao consumo de bens de primeira necessidade e ainda os 

programas de moratória, contribuíram para a manutenção do rendimento e da estabilização 

social das famílias mais afetadas pela redução da atividade económica. 

 

3 - Análise da Atividade e da Posição Financeira da Empresa 

No período de 2020 os resultados espelham uma evolução negativa da atividade desenvolvida 

pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 25 441,20 €, representando 

uma variação de (28,60)% relativamente ao ano anterior. 

A evolução dos rendimentos bem como a respetiva estrutura são apresentadas nos gráficos 

seguintes: 
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Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida 

a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da 

entidade:  

 

 

 

 

 

No que diz respeito ao pessoal, o Clube não tem colaboradores efectivos, todo o trabalho 

realizado foi efectuado a título gratuito pelos membros da direção. 
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Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, os seguintes 

valores de EBITDA e de Resultado Líquido. 

 

 

 

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta os principais 

indicadores de autonomia financeira e endividamento: 

 

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise 

dos seguintes itens de balanço: 

 

 

Passivo corrente 25 823,82 95 % 3 911,60 87 %

Total Capital Próprio e Passivo 27 105,48 4 491,01

Capital Próprio 1 281,66 5 % 579,41 13 %

Total ativo 27 105,48 4 491,01

RUBRICAS 2020 2019

Ativo corrente 27 105,48 100 % 4 491,01 100 %

ESTRUTURA DO BALANÇO

RUBRICAS 2020 2019
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4 - Proposta de Aplicação dos Resultados 

A EL BICHO CLUBE DE GOLFE no período económico findo em 31 de dezembro de 2020 
realizou um resultado líquido de 702,25€, propondo a sua aplicação de acordo com o quadro 
seguinte: 

 

APLICAÇÃO DOS RESULTADOS 

ANO RESULTADOS TRANSITADOS 

2020 702,25 

 

 

5 - Expetativas Futuras 

5.2 Evolução previsível Do Clube 

Perante o cenário macroeconómico e a situação da economia nacional, toda e qualquer 

actividade irá sofrer com os condicionalismos dos cenários apresentados. Assim, prevê-se que 

o Clube dê continuidade ao cumprimento do calendário desportivo definido para 2021 e 

simultaneamente alargar a base de apoio via a entrada de novos sócios, tanto efectivos como 

simpatizantes, mantendo a objectividade, rigor e fidelidade aos princípios que levaram à 

criação do Clube. 

 

6 - Outras Informações 

O EL BICHO CLUBE DE GOLFE não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, 

quer no estrangeiro. 

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica 

e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 

2018. 

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente 

relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões 

tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as 

obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente 

suportados pela entidade. 

Não existem dívidas em mora perante o sector público estatal nem perante a segurança social. 
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7 - Considerações Finais 

 

Apresentam-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que 

compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas. 

 

Lisboa, 21 de Maio de 2021 

 

A direção 
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Balanço - em 31/12/2020 
(montantes em euros) 

        

RUBRICAS  NOTAS 
DATAS 

2020 2019 

ATIVO       

Ativo não corrente       

        

Ativo corrente       

Créditos a receber    

Estado e outros entes públicos   1 952,50 295,75  

Caixa e depósitos bancários   5 524,79 4 195,26 

    7 477,29 4 491,01 

Total do ativo   7 477,29 4 491,01 

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO       

Fundos patrimoniais      

Resultados transitados   579,41 979,83 

        

Resultado líquido do período   702,25 (400,42) 

Total dos fundos patrimoniais   1 281,66 579,41 

Passivo       

Passivo não corrente       

        

Passivo corrente       

Fornecedores 8 3 844,00   

Estado e outros entes públicos   5,82 1 877,10 

Outros passivos correntes 8;9 2 345,81 2 034,50  

    6 195,63 3 911,60 

Total do passivo   6 195,63 3 911,60 

Total dos fundos patrimoniais e do passivo   7 477,29 4 491,01 

 

 

A Direção 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

Técnico Oficial de Contas Nº 87072 

 

__________________________________________ 
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Demonstração dos Resultados por Naturezas - do período findo em 31/12/2020 
(montantes em euros) 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
PERÍODOS 

2020 2019 

Vendas e serviços prestados 5 25 441,20 35 667,80 

Fornecimentos e serviços externos 5 (18 279,01) (31 869,56) 

Outros gastos   (6 454,12) (4 198,66) 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos   708,07 (400,42) 

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)   708,07 (400,42) 

Resultado antes de impostos   708,07 (400,42) 

Imposto sobre o rendimento do período   (5,82)  

Resultado líquido do período   702,25 (400,42) 

 

 

 

A Direção 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Técnico Oficial de Contas Nº 87072 

 

__________________________________________ 
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A Direção 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

Técnico Oficial de Contas Nº 87072 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Recebimentos de clientes e utentes 25 164,45 35 944,55

Pagamentos a fornecedores 14 435,01 32 852,06

Caixa gerada pelas operações 10 729,44 3 092,49

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 1 656,75 4,07

Outros recebimentos/pagamentos (7 743,16) (1 294,74)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) 1 329,53 1 793,68

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis

Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 1 329,53 1 793,68

Caixa e seus equivalentes no início do período 4 195,26 2 401,58

Caixa e seus equivalentes no fim do período 5 524,79 4 195,26

Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do periodo findo em 31-12-2020

(montantes em euros)

RUBRICAS NOTAS
PERÍODO


