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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 2016. 

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 2016 apresentadas pela Direção, importa 

salientar o seguinte: 

a) Do Balanço 

 

 O Ativo Líquido Total aumentou € 84.822,42, devido, fundamentalmente, ao 

aumento das rubricas Caixa e Depósitos Bancários em € 164.570,91. Em 

contrapartida, as contas Outras Contas a Receber e Diferimentos diminuíram 

em € 39.452,58 e € 19.656,58, respetivamente. Também as contas de 

Inventários – Equipamentos e de Ativos Fixos Tangíveis tiveram uma redução 

de € 14.453,46 e de € 2.371,89, respetivamente.   

 O Passivo Total aumentou € 25.767,65, fundamentalmente graças ao 

aumento da rubrica Outras Contas a Pagar em € 44.580,19. Em contrapartida, 

houve uma redução das seguintes rubricas: Fornecedores em € 3.544,77, 

Estado e Outros Entes Públicos em € 970,77 e Diferimentos em € 14.297,00.  

 Como consequência das variações do Ativo e do Passivo Líquidos, os Capitais 

Próprios aumentaram € 59.054,77. 

 

b) Da Demonstração de Resultados (DR) 

 

 Os Rendimentos Totais em 2016 foram inferiores aos de 2015 em € 

11.980,28 devido, fundamentalmente, à redução dos Juros e Rendimentos 

Similares que no ano anterior tinha sido de € 20.000,00 e em 2016 foram de 

apenas € 4.055,56. 
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 Os Gastos Totais em 2016 tiveram uma redução de € 49.009,73, devido, 

especialmente, à redução da rubrica de Fornecimentos e Serviços Externos 

(FSE) em € 67.435,64. Ao contrário, os Gastos com Pessoal aumentaram € 

10.073,30. Foi criada uma “provisão” para impostos para fazer face aos 

honorários pagos a alguns colaboradores externos no montante de € 4.300,00. 

 Como consequência destas variações nos Rendimentos e nos Gastos Totais, 

os Resultados Líquidos do Exercício foram de € 59.054,77, para os quais 

contribuiu a utilização/anulação de provisões/imparidades, no montante de € 

30.951,04, que haviam sido constituídas para fazer face a dívidas de sócios do 

antigo Grupo Desportivo da Império (GDI).       

A análise das contas finais do exercício de 2016, 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 2016. 

Nesta conformidade, o Conselho Fiscal é de parecer que as contas apresentadas 

reúnem as condições para merecerem a aprovação da Assembleia Geral. 

 

Lisboa, 18 de abril de 2017 

 

O CONSELHO FISCAL 
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