CLUBE MILLENNIUM BCP
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Em cumprimento do determinado na alínea b) do Artigo 16º dos Estatutos do Clube
Millennium BCP – Associação Cultural e Desportiva dos Colaboradores do Grupo
Banco Comercial Português, vem o Conselho Fiscal emitir o seu parecer sobre o
Balanço e a Demonstração de Resultados apresentados pela Direção, reportados ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2017.
Ao longo do exercício e com a periodicidade que considerou adequada, o Conselho
Fiscal promoveu reuniões que contaram sempre com a presença do Senhor
Presidente da Direção do Clube, Dr. Fernando Maia. Através dessas reuniões, com a
informação contabilística que foi sendo trimestralmente disponibilizada aos membros
do Conselho Fiscal e com o cabal esclarecimento das dúvidas que foram surgindo na
análise dessa informação, o Conselho Fiscal pôde assim acompanhar de perto a
atividade e a gestão financeira do Clube, ao longo do ano.
Relativamente às contas do exercício de 2017 apresentadas pela Direção, importa
salientar o seguinte:

a) Do Balanço






O Ativo Líquido Total aumentou € 53.542,93, devido, fundamentalmente, ao
aumento das rubricas Outras Contas a Receber em € 44.199,09 e da conta
Caixa e Depósitos Bancários em € 17.406,90.
Os Capitais Próprios tiveram um aumento de € 16.087,30 devido, em grande
parte, à variação dos Resultados Transitados que passaram de € - 138.899,59
para € - 79.844,82.
O Passivo Total teve um aumento de € 37.455,63, fundamentalmente, graças
ao aumento da conta de Fornecedores em € 85.833,91 e à diminuição da
rubrica Outras Contas a Pagar em € 46.800,62.

b) Da Demonstração de Resultados (DR)


Os Gastos Totais em 2017 tiveram um aumento de € 30.671,33, devido,
especialmente, ao aumento da Conta 62 - Fornecimentos e Serviços
Externos (FSE) em € 73.244,89. Dentro da Conta 62 – Fornecimentos e
Serviços Externos, as contas que mais contribuíram para este aumento foram
as seguintes: Conta 6221 – Trabalhos Especializados que aumentou €
25.920,90, mas foi compensada pela redução da Conta 63 – Gastos com
Pessoal em € 25.153,86. Isto deveu-se ao facto do pessoal do Quadro ter sido
reduzido em uma unidade e ter-se celebrado um Contrato de Prestação de
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Serviços com uma Empresa Externa para outra pessoa. Também a Conta 626
– Serviços Diversos aumentou € 59.033,89, contribuindo para este aumento as
contas 6261 – Rendas e Alugueres em € 19.640, 34 e 6269 – Gastos Diversos
em € 38.445,65. O aumento desta Conta 6269, foi devido, em grande parte,
aos aumentos das contas 626910 – Inscrição em Provas Desportivas em €
23.551,57 (em grande parte justificado pela realização da Prova de Atletismo
que o Clube realizou em Outubro de 2017) e 626909 – Visitas Guiadas –
Comparticipação em € 7.203,84. A Conta 63 – Gastos com o Pessoal
diminuiu € 25.153,86 , devido à alteração da situação profissional de
colaboradores já atrás mencionada. A Conta 68 – Outros Gastos e Perdas
diminuiu em € 5.330,85, devido à redução da Conta 6883 – Quotizações Pagas
em € 4.944,90 e da Conta 6885 – Insuficiência Estimativa p/Impostos em €
3.448,34.
Os Rendimentos Totais em 2017 tiveram uma redução de € 12.806,41,
devido à redução da Conta 7816302 – Donativos para Atividade em €
12.939,50.A redução nesta conta deveu-se ao facto de, em 2016, terem nela
sido contabilizada a receita do Circo de 2015 no montante de € 9.089,50. A
Conta 7816303 – Reembolso de Associados-Inscrições também teve uma
redução de € 3.258,00, que se deveu ao facto de, em 2016, ter nela sido
contabilizadas as inscrições das Equipas de Futsal [€ 3.120,00) e cobranças de
Ténis de Mesa [ € 138,00). Em 2017, as receitas destas atividades foram
contabilizadas nas respetivas contas das atividades.
O Resultado Líquido do Exercício de 2017 foi € 15.577,03, tendo diminuído
em € 43.477,74.
A análise das contas finais do exercício de 2017, a que o Conselho Fiscal
procedeu, incidiu também na verificação da conformidade entre os valores dos
documentos da prestação de contas e os dos registos contabilísticos que lhes
servem de suporte.

As análises efetuadas permitem-nos concluir que as contas apresentadas se
encontram de acordo com as disposições legais que lhes são aplicáveis e traduzem a
verdadeira situação económica e financeira do Clube Millennium BCP à data de 31 de
Dezembro de 2017.
Nesta conformidade, o Conselho Fiscal é de parecer que as contas apresentadas
reúnem as condições para merecerem a aprovação da Assembleia Geral.

Lisboa, 13 de Abril de 2018

O CONSELHO FISCAL

------------------------------------------------- -------------------------------
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