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1 - lntrodução

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 2O2L.

É elaborado nos termos do artigo 66s 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

A pandemia causada pelo COVID-19 fez mergulhar o mundo numa profunda crise social e

económica. As sucessivas vagas de infeção e as restrições sanitárias fizeram de 2020 um

período negro do ponto de vista dos mercados globais. O ano fechou com grandes incertezas

em relação ao futuro, com a variante DELTA a surgir na reta final e a causar mais problemas

para todos os países.

Com o surgimento das vacinas contra o COVID-L9 permitiu um reabrir tímido de vários setores

e atividades e o início do caminho de retoma económica. À medida que as taxas de vacinação

foram aumentando, também os princípais indicadores económicos foram melhorando. As

perspetivas do futuro tornaram-se mais otimistas com a perceção crescente de que os piores

cenários projetados para aos próximos 5 anos talvez não se viessem a realizar.

No entanto, nem tudo correu como idealizado, segundo os especialistas, um dos maiores

legados da pandemia COVID-19 será o aumento das desigualdades económicas e sociais entre

países e concidadãos que se fará sentir durante largos anos.

Em suma, 2021 fechou com fortes sinais de uma recuperação económica que se deverá

manter em 2O22, esperando-se que abrande nos anos subsequentes. No entanto, ficou claro

que novas variantes e constrangimentos na vacinação das populações continuam a ser

ameaças reaís ao regresso à normalidade.

2.2. A nível Nacional

Após um ano de 2020 marcado por uma signifìcativa contração económica, fruto da pandemia

COVID-19 e das subsequentes medidas de contenção sanitárias, 202Lfica marcado pela

inflexão de grande parte das tendências de descida registadas no ano anterior. Contudo, o ano

findo fica ainda marcado por sucessivos avanços e retrocessos na abertura da economia, bem

como pela incerteza que os mesmos trazem às empresas e aos cidadãos.
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Com base nas previsões de fecho do Banco de Portugal, Portugal fecha 2021 com um aumento

do PIB de4,8%o face aovalorde 2020. Este crescimento é em parte consequência da excecional

má performance da economia no ano anterior, fruto da pandemia e das medidas de combate à

mesma, que condicionaram a atividade económica.

3 - Análise da Atividade e da Posição Financeira da Empresa

No período de2027 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida

pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 33 171,18 €, representando

uma variação de 30,38% 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:

Erüufure de Grtor PeltcnfuC

23.sffi

Fornecimentos e serviços | Õutros gastos e perdas

exterms

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.

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, os seguintes

valores de EBITDA e de Resultado Líquido.
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Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta os principais

indicadores de autonomia fínanceira e endividamento:

2021 2020
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De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise

dos seguintes itens de balanço:
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Ativo não conente

Ativo corrente

Total ativo

0,00

4 844,20

4W,20

0%

1O0 o/o

0,00

7 477,29

7 477,29

0 "/o

lOO o/"

20202021RUBRICAS

2020RUBRICAS 2021

Capital Própdo

Passivo não corrente

Passivo corÍênte

Total Capital PÉprio e Passivo

(9,82)

0,00

4 854,02

4W,20

0 o/o

0%

10O o/"

1 281,66

0,00

6 195,63

7 4Tt,29

5%

0%

95 o/"

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

A EL BICHO CLUBE DE GOLFE no período económico findo em 31 de dezembro de 2021

realizou um resultado líquido de -1 185,53€, propondo a sua aplicação de acordo com o
quadro seguinte:

APLTCAçÃO DOS RESUTTADOS

ANO RESULTADOS TRANS]TADOS

202L -1 185,53
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5 - Expetativas Futuras

5.2 Evolução previsível Do Clube

Perante o cenárÌo 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 2022 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 lnformações

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

202L.

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

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,28 de fevereiro de2022

A direção



Balanço - (modelo para ESNL) em 31-12'2021

(montantes em euros)
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1 952,50

5 524,79

295,75

4 548,45

4W,20 7 477,29

4W,zA 7 4Tt,29

1 175,71

(1 18s,s3)

579,41

702,25

(9,82) 1281,66

3 844,00

5,82

2 345,81

1 964,00

416,63

1 731,00

742,39

6 195,634854.02

4851,02 6 195,63

717t,294W,20

Total do ativo

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO

Fundos patrimoniais

Resu ltados transitados

Passivo corrente

Forn eced ores

Estado e outros entes públícos

Fundadores / beneméritos / patrocinadores / doadores /
associados / membros
Outros passivos correntes

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

ATIVO

Ativo não corente

Resultado líquido do período

Total dos Íundos patrimoniais

Ativo corrente

Créditos a receber

Estado e outros entes públicos

Caixa e depósitos bancários

Passivo

Passivo não conente

RUBRICAS
20202021

DATAS

A Direção Técnico Contas Ns 87072
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Demonstração dos Resuhados por Naturezas - (modelo para ESN[) do periodo findo em31-12-2021
(montantes em euros)

I

25 M1,20

(18 279,01\

(6 4s4,12)

33 17t,18

(26 252,47)

(8 104,24)

(Í 18s.s3) 708,O7

(1 18s.53) 708,O7

(1 18s.s3) 708,O7

(s,82)

702,25(1 185,s3)

Vendas e serviços prestados

Fornecimentos e seruiços externos

Outros gastos

Resultado antes de depreciações.gastos de financiamento e impostos

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Resultado antes de impostos

lmposto sobre o rendimento do período

Resultado líquído do período

RENDIMENTOS E GASTOS

PERIODOS

2021 2020

A Direção Técnico Ofi Ns 87072
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Demonstração dos Fluxos de Caixa - (modelo para ESNL) do periodo findo em 31-12-2021
(montantes em euros)

33 1 71,1 8

28 132,47

25 164,45

14 435,01

5 038,71

(1 6s0,93)

(7 66s,98)

(e7634)

(976,34)

10 729,44

1 656,75

Q 743,16)

1 329,53

1 329,53

4195,265 524,79

Fluxos de caixa das ativídades opeÍacionais

Recebimentos de clientes e utentes

Pagamentos a fornecedores

Caixa gerada pelas operações

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

Outros recebimentos/pagamentos

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:

Recebimentos provenientes de:

Fluxos de caixa das atividades de invesümento (2)

Fluxos de caixa das atividades de Íinanciamento

Recebimentos proven ientes de:

Pagamentos respeitantes a:

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1 +2+3)

Caixa e seus equivalentes no início do período

Caixa e seus equivalentes no fim do período 4 548,45 5 524,79

RUBRICAS
2021 2020

PERIODO

A Direção Tecnico ntas Ns 87072


