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Lisboa, 30 de julho de 2020

Exmos. Senhores,

Para efeitos do disposto no artigo 44º do Decreto-Lei nº 133/2013, de 3 de outubro,
examinámos o Relatório de Execução Orçamental do primeiro semestre de 2020 da CE -
Circuito Estoril, SA, (adiante também designada por CE ou Empresa), que compreendem o
Balanço em 30 de junho de 2020 (que evidencia um total de 12 783 670 euros e um total de
capital próprio de 11 290 770 euros, incluindo um resultado líquido de 54 550 euros), a
demonstração dos resultados por naturezas e a demonstração dos fluxos de caixa relativas
ao ano findo naquela data.

I – INTRODUÇÃO
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II – RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO DE GESTÃO

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação do Relatório de Execução
Orçamental que apresente de forma verdadeira e apropriada a execução orçamental da CE,
bem como a adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um
sistema de controlo interno apropriado.
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III – RESPONSABILIDADES DO AUDITOR

A nossa responsabilidade consiste em expressar um parecer profissional e independente,
baseado na nossa revisão do Relatório de Execução Orçamental.

A revisão a que procedemos teve como objetivo obter uma segurança moderada quanto a se
o referido Relatório de Execução Orçamental estão isentos de distorções materialmente
relevantes. O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a ISAE 3000R – Trabalhos de
Garantia de Fiabilidade que não Sejam Auditorias ou Exames Simplificados de Informação
Financeira Histórica, e demais normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele objetivo e consistiu
principalmente em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: (i) a
fiabilidade das asserções contidas no Relatório de Execução Orçamental; (ii) a adequação
das políticas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a consistência da
sua aplicação; e (iii) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação
do Relatório de Execução Orçamental.

Entendemos que a revisão efetuada proporciona uma base aceitável para a expressão do
nosso parecer.
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IV – ANÁLISE

A execução orçamental até ao primeiro semestre de 2020, que pode ser apreciada
sumariamente no quadro seguinte:

Conforme se observa pelos valores acima apresentados, o resultado líquido deste
1ºsemestre de 2020 ascende a 54 550 euros, sendo inferior ao valor orçamentado de
518 505 euros (diferença em valor desfavorável de 463 955 euros), correspondendo a um
desvio negativo de 89,5%. Se compararmos o resultado líquido do 1º semestre de 2020 face
ao valor alcançado no 1º semestre de 2019, a variação é ainda mais significativa,
registando-se uma redução de resultado líquido de 544 628 euros (correspondendo a um
desvio de -90,9%). A diminuição dos resultados do primeiro semestre de 2020 é justificada
pelo impacto da pandemia Covid-19 e da declaração do estado de emergência, que levou a
uma queda do negócio até ao total encerramento da atividade do CE a partir do dia 14 de
março, situação que se manteve até 17 de maio, tendo sido revertida com a publicação da
Resolução do Conselho de Ministros nº38/2020, que permitiu a abertura dos circuitos para
acolher apenas treinos de praticantes desportivos de alto rendimento. Durante o
2º trimestre de 2020, o Circuito do Estoril esteve aberto apenas durante 44 dias.

(Valores em Euros)

30-Jun-20 30-Jun-19 Valor %

  Vendas e Serviços Prestados 738 444 1 740 282 1 589 755 (851 311) -53,5%
  Custo das Mercadorias Vendidas (126) (482) (650) 524 -80,7%
  Fornecimentos e Serviços Externos (352 651) (663 047) (521 709) 169 057 -32,4%
  Gastos com o Pessoal (192 812) (193 525) (205 216) 12 404 -6,0%
  Imparidade de dívidas a receber (perdas
/ reversões)

0 0 0 0 0,0%

  Outros Rendimentos 909 477 476 433 91,1%
  Outros Gastos (3 437) (58) (621) (2 816) 453,4%
Resultado antes de depreciação, gastos
de financiamento e impostos

190 328 883 649 862 035 (671 707) -77,9%

  Gastos de depreciação e amortização (120 903) (111 053) (187 515) 66 612 -35,5%

Resultado Operacional 69 425 772 596 674 520 (605 095) -89,7%

  Juros e rendimentos similares obtidos 0 0 0 0 0,0%
  Juros e Gastos similares suportados (10 870) (14 614) (14 845) 3 974 -26,8%

Resultado antes de impostos 58 554 757 982 659 675 (601 121) -91,1%

  Imposto sobre o rendimento do período (4 005) (158 804) (141 170) 137 166 0,0%

Resultado Líquido do período 54 550 599 178 518 505 (463 955) -89,5%

RENDIMENTOS E GASTOS
REAL   Orçamento

30-Jun-20

Desvio 30-Jun-20
(REAL – ORÇAMENTO)
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As principais variações em relação ao orçamentado para o primeiro semestre de 2020, no
que respeita aos Rendimentos, foi o decréscimo do valor das vendas e prestação de
serviços, em cerca de 851 311 euros (justificado pela menor taxa de ocupação no trimestre,
tendo sido obtida uma taxa de 12,22% contra a taxa 77,22% obtida no segundo trimestre de
2019). Em termos semestrais o Circuito teve uma taxa de ocupação de 35% quando tinha
previsto em orçamento uma taxa de ocupação de 77,68%), atingindo no final do semestre
um volume de negócio de 738 444 euros, quando em igual período do ano anterior tinha sido
alcançado o valor de 1 740 282 euros. No que respeita aos Gastos, destaca-se o decréscimo
dos fornecimentos e serviços externos, que evidenciam um desvio favorável de
169 057 euros em relação ao orçamentado, representado uma diminuição de 32,4%, sendo
inferior ao decréscimo registado nas venda e prestações de serviços.

Da análise aos Gastos, verificámos que em termos gerais também existiu uma redução na
generalidade destas rubricas, com exceção na rubrica de Gastos com o pessoal, no valor de
192 812 euros, pois este gastos são considerados “custos fixos”, sem variações muitos
significativas ao longo dos anos, a rubrica que registou maior variação foi os fornecimentos
e serviços externos, que registou uma descida significativa para um valor de gastos no
semestre de 352 651 euros (30Jun19: 663 047 euros), sendo que as sub-rubricas onde se
registaram as maiores variações foram: i) Comissões, sem qualquer gasto (30Jun19:
107 346 euros); ii) Combustíveis, com gastos de 25 991 euros (30Jun19: 125 464 euros); iii)
Eletricidade, com gasto de 23 197 euros (30Jun19: 51 301 euros); e iv) Vigilância e
Segurança, com gasto de 87 784 euros (30Jun19: 109 102 euros).

Referir ainda que, os Gastos de depreciação e de amortização, de 120 903 euros, mais
9 851 euros (+9%) que os gastos ocorridos no mesmo período de 2019, no valor de
111 053 euros, esse aumento é explicado com o investimento que a Circuito do Estoril tem
vindo a realizar ao longo dos últimos anos. No presente semestre foi realizado investimento
de 89 041 euros, fundamentalmente justificado com a realização da obra designada por
“Barreiras de Proteção e de rede FIA curva 1”, no valor de 57 536 euros. Foram também
realizados outros investimentos de valor mais reduzido, entre as quais as obras de
remodelação das instalações sanitárias das garagens 9,10 e 11, dois “decoders” para o
sistema de cronometragem e ainda uma máquina de alta pressão e duas roçadoras, obras
estas que justificam o aumento das depreciações do exercício.

De seguida apresentamos os principais agregados financeiros ao nível do Balanço ao fim do
primeiro semestre de 2020, com comparação a 2019:
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Conforme se pode observar pelos valores acima apresentados, existe uma diminuição do
total do Ativo no primeiro semestre de 2020 de 341 646 euros, face a 31 de dezembro de
2019 e uma diminuição de 568 825 euros, face ao valor orçamentado para junho de 2020. A
variação face a 31 de dezembro é justificada fundamentalmente com a diminuição do saldo
da rubrica de clientes conta corrente em 336 974 euros, ascendendo o saldo a 30 de junho
de 2020 apenas a 78 818 euros (31Dez19: 415 791 euros), justificado principalmente pela
diminuição da atividade no primeiro semestre de 2020, em consequência do impacto da
pandemia do Covid-19 e da declaração do estado de emergência em Portugal.

A diminuição do total do Capital Próprio e Passivo em 341 646 euros, face a 31 de dezembro
de 2019, está justificada, por um lado, com o aumento do Capital Próprio da Empresa,
exclusivamente justificado com o resultado líquido obtido no primeiro semestre de 2020 de
54 550 euros, e por outro lado, com o decréscimo no Passivo de 396 195 euros, associado
principalmente à diminuição que se registou na rubrica do Passivo Corrente, designada por
“Diferimentos”, de 378 212 euros, associada à regularização dos principais diferimentos de
rendimentos, relativos a dois eventos que foram realizados no primeiro semestre de 2020,
cuja faturação tinha ocorrido no final de 2019, nos montantes de 252 000 euros e de
80 890 euros, respetivamente. Referir ainda que, no final do 1º semestre de 2020, foram
diferidos rendimentos relativos a diversos pequenos eventos que acabaram por não se
realizar no semestre devido ao COVID-19, no valor total de 62 208 euros

(Valores em Euros)

30-Jun-20 31-Dez-19 Valor %

  Ativo Não Corrente 10 535 749 10 567 611 11 336 557 (800 808) -7,1%
  Ativo Corrente 2 247 920 2 557 704 2 015 938 231 983 11,5%

TOTAL DO ATIVO 12 783 670 13 125 315 13 352 495 (568 825) -4,3%

  Capital Próprio 11 290 770 11 236 221 11 703 465 (412 695) -3,5%
  Passivo Não Corrente 0 0 0 0 -
  Passivo Corrente 1 492 899 1 889 095 1 649 030 (156 131) -9,5%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 12 783 670 13 125 315 13 352 495 (568 825) -4,3%

  Capital Social 10 000 000 10 000 000 10 000 000 0 0,0%
  Resultado Líquido do Exercício 54 550 751 410 518 505 (463 955) -89,5%

Principais Indicadores BALANÇO
REAL   Orçamento

30-Jun-20

Desvio 30-Jun-20
(REAL – ORÇAMENTO)
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Apresentamos de seguida as principais questões resultantes da revisão que efetuámos às
contas da CE reportadas a 30 de junho de 2020 e que consideramos importante destacar:

1. No Relatório de Gestão do 1º semestre de 2020 são divulgados os impactos provocados com
a Pandemia do COVID-19, sendo de destacar que o Circuito do Estoril tinha previsto uma taxa
de ocupação para o 1º semestre de 2020 de cerca de 78% e fechou o semestre com uma taxa
de ocupação de apenas 35%, o que levou ao resultado líquido de 54 550 euros, sendo 89%
inferior ao valor orçamentado de 518.505 euros. É ainda referido no Relatório de Gestão deste
1º semestre de 2020 que “A Administração da Circuito Estoril mantêm-se na expetativa,
relativamente aos próximos meses, na certeza, porém que o Plano de Atividades e Orçamento
para 2020 terá de ser atualizado resultado, designadamente, da situação conjuntural
provocada pela pandemia COVID-19.”

2. Tendo a última avaliação da infraestrutura do Autódromo sido efetuada com referência a
31 de dezembro de 2013, a qual deu origem ao reconhecimento de uma perda de
imparidade, recomendamos que o CE pondere a oportunidade de solicitar uma atualização
da avaliação independente, de modo a poder ser aferido que o valor recuperável é superior
ao valor escriturado dos ativos. Importa salientar, por um lado, que têm sido realizadas as
depreciações anuais que fazem diminuir progressivamente o valor escriturado dos referidos
ativos e, por outro lado, tem aumentado o nível de atividade e rentabilidade da Empresa o
que contribui favoravelmente no cálculo do valor recuperável.

3. Está ainda relevado nas contas, em Outros Créditos a Receber – Pessoal, um saldo a junho
de 2020 de 9 739 euros (31Dez19: 9 739 euros e 31Dez18: 14 609 euros) a receber de um ex-
Administrador, saldo este que não tinha sido objeto de perda de imparidade, por a Empresa
ter a expetativa de recuperar esse saldo no âmbito do processo judicial que teve decisão
favorável à CE através do Acórdão de 1ª instância proferido em 17 de julho de 2017. Em 2
de outubro de 2018 foi proferida decisão em sede de recurso que manteve a anterior
decisão favorável à CE, no sentido do saldo em dívida e respetivos juros de mora serem
pagos à CE pelo ex-Administrador no prazo máximo de um ano a contar da data do trânsito
em julgado. Em 31 de julho de 2019, foi estabelecido um plano de pagamento do valor em
dívida acrescido de juros, em 24 prestações (até 01 de julho de 2021), tendo sido pagas as
quatro primeiras prestações (de agosto a novembro de 2019). Não tendo sido pagas as
prestações posteriores em virtude do falecimento do ex-Administrador. Segundo fomos
informados estão neste momento em estudo as diligências que podem vir a ser tomadas
relativamente ao processo, pelo que, recomendamos a análise e acompanhamento da
recuperabilidade do saldo em dívida até final de 2020.
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V – PARECER

Tendo em atenção as análises efetuadas, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve
a concluir que a referida informação financeira (Relatório de Execução Orçamental) do
período de seis meses findo em 30 de junho de 2020 do CE, não esteja em conformidade,
em todos os aspetos materialmente relevantes, com os registos contabilísticos e de controlo
orçamental que lhe servem de suporte naquela data.
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VI – NOTA FINAL

Ao finalizarmos o presente relatório não queremos deixar de registar a boa colaboração dos
Serviços da CE - Circuito Estoril, SA, na prestação das informações e esclarecimentos
necessários ao desenvolvimento dos nossos trabalhos.

Estamos ao inteiro dispor de V. Exas., para prestar qualquer esclarecimento adicional que
entendam necessário.

Apresentamos os nossos melhores cumprimentos,

De V. Exas.
Atentamente

_________________ __________________
Pedro Aleixo Dias Sandra Simões Filipe
ROC - Sócio ROC – Diretora


