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Balanço da atividade económica e financeira da Associação de Ténis de Lisboa em 2020
2020 foi um ano atípico em todos os sentidos. E o mesmo se refletiu na atividade económica
da Associação de Ténis de Lisboa. Devido à pandemia estivemos fechados cerca de 1 mês e
meio. Após a reabertura do CTM observamos um acréscimo de atividade, refletindo-se num
aumento dos alugueres de campos e aulas de ténis. Isto porque o Ténis foi uma das poucas
modalidades permitidas. Em suma, 2020 acabou por ser um ano com resultados equilibrados,
e que os desvios quer da receita quer da despesa se equilibraram, acabando a ATL por manter
a sua situação económica e financeira solida, terminando o ano com um resultado líquido
positivo de cerca 6.000€.
Analisando os resultados mais em detalhe podemos observar o seguinte:
As receitas da ATL aumentaram cerca de 12% em 2020, explicado por duas razões: aumento
da atividade do CTM após reabertura com aumento de alugueres de campos e aulas, e verbas
da FPT, em especial 22.000€ de apoio aos clubes, play and stay.
Do lado das despesas temos a salientar os custos incorridos pela ATL no apoio aos clubes
desta associação, onde se incluem cerca de 22.000€ como forma de apoio aos clubes devido à
pandemia, e distribuição de 20% das verbas do Play and stay aos clubes participantes. Os
gastos com pessoal também aumentaram, apesar de termos fechado 1.5 meses, isto porque
contratamos um diretor geral.
Nas contas outros gastos e Perdas e outros ganhos e proveitos regularizamos verbas de anos
anteriores relativas à FPT sem qualquer efeito nos resultados líquidos da ATL.
Apesar de todas as situações muito atípicas a ATL consegui fechar o ano de 2020 com um
resultado líquido positivo de 6000€ mantendo o equilíbrio da sua atividade entre Associação
de Ténis e Centro de Ténis de Monsanto.
Nota final sobre os resultados, a nossa contabilidade analítica indica que o centro de ténis de
Monsanto ainda é deficitário, embora esse deficit tenha diminuído em 2020 pelas razões já
descritas.
Uma palavra final sobre o balanço que cresceu significativamente em 2020 devido ao
aumento das verbas vindas da FPT refletindo-se em bancos e no aumento do passivo.
Mantendo no entanto o equilíbrio e a solidez financeira característica da gestão de rigor desta
direção.
Em 2019 assistimos a uma expansão da atividade económica da Associação, com um aumento
das receitas em cerca de 10% relativamente a 2018, com um contributo mais significativo das
verbas resultantes das licenças federativas e subsídios do IDP/FPT, assim como a um ligeiro
aumento das verbas da exploração do Centro de Ténis de Monsanto.
O resultado líquido positivo em cerca de 15.685€, explica-se em primeiro lugar pelo aumento
das receitas em 10%, diminuição dos custos das mercadorias vendidas em cerca de 11900€
por via da otimização da utilização de bolas nos torneios e escola de ténis. Em segundo lugar
contenção nos gastos e fornecimento de serviços externos, através uma menor necessidade de
manutenção no CTM. Terceiro, contenção nos gastos com pessoal tendo este aumentado 5%
sobretudo devido ao aumento do salário mínimo nacional. Redução de 17.630€ com outros
gastos, por esta rubrica incluir em 2018 acertos de anos anteriores que penalizaram muito dos
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resultados de 2018, que não se verificaram em 2019. De um modo geral estas variações nas
contas explicam o resultado positivo de 2019.
Analisando em detalhe a atividade da ATL, separando o que corresponde estritamente ao
Centro de Ténis de Monsanto e ATL associação, podemos afirmar que em 2019 mitigamos os
prejuízos para menos de 20.000€ com o aumento do aluguer de campos e controlo das
despesas nomeadamente despesas de manutenção das instalações. O lucro da ATL sem o
CTM seria de cerca de 36.000€
O balanço da ATL continua sólido com 22.624€ em bancos e caixa, com um aumento de
13.000€ face a 2018. O passivo continua reduzido e diz respeito essencialmente aos impostos
a entregar em 2020, e contas correntes com a FPT.
Em resumo a situação financeira da ATL continua sólida, e termina o ano de 2019 sem
dividas, com um balanço equilibrado. Mantendo a estabilidade das receitas e um controlo
efetivo das despesas, a ATL tem todas as condições para o desenvolvimento das atividades
correntes tal como devidamente orçamentadas para 2020.
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