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Considerações
Esta Fundação desenvolve a sua atividade no ramo das atividades dos museus sem fins lucrativos, tendo

iniciado fiscalmente a sua atividade em 1 de Outubro de 1999.

Evolução da atividade da empresa
A Fundação no exercício de 2019 fez vários investimentos, alguns deles estruturantes, a começar pela
consolidação do quadro de pessoal, e continuou no seu trabalho de recuperação e manutenção dos diversos
espaços do Navio. Também no que respeita à memória coletiva do Navio Gil Eannes, procurou-se adquirir todo

um conjunto de peças, nomeadamente na aquisição de direitos sobre registos de imagem, assim como foi
gasto o necessário para a conceção das diversas obras que editou durante o ano de 2019.

Análise da situação económico-financeira da empresa
A situação da empresa mantem-se equilibrada apesar de negativa. Atente-se que os Resultados Operacionais
só são negativos por força das depreciações do exercício que tem um impacto económico, mas não financeiro

nas contas da Fundação. Nesse sentido pode-se constatar que os ativos da Fundação são significativamente

superiores ao Passivo, pelo que os Fundos Patrimoniais continuam sólidos e demonstrativos da saúde
económica da Fundação.

Ativo
No que respeita às diversas rubricas do Ativo constata-se uma diminuição do ativo líquido de 2L.657 ,26
euros da seguinte forma:

Rubrica

Valores
(35.363,8e €)

Decréscimo dos Ativos Fixos Tangíveis
Aeréscirno dos lnventários ,-

24,856,31€
4.500,34 €
(461,37 €)

Acréscimo dos Clientes
Decréscimo'dó Estado e O.E,.P.
Decréscimo dos Diferi mentos
Decréscimo das Disponib,il idades
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Relativamente ao ano de 20L8, verificou-se uma diminuição dos Fundos Patrimoniaìs, na ordem dos 81.053,11
euros que resulta essencialmente da conta de Outras variações nos fundos patrimoniais e do Resultado Líquido
Negativo.

Quanto ao Passivo aumentou no montante de 59.395,85 euros conforme se discrimina a seeuir:
Rubrica

Valores

Acréscimo dos Fornecedores

53.086.08 €

Acréscimo do Estado e O E.P

|
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504616€

Acréscìnro de Outros P. Não Correntes

5S 3S5.8s €
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O Resultado Líquido do Período, no montante negativo de26.942,59 euros resulta de:

.
r

Proveitos no montante global de 366.953,70 euros.
Custos que ascendem a 393.893,29 euros, dos quais se destacam os Gastos com pessoal no montânte

de 1-l-5.953,49 euros, os Fornecimentos eserviços externos no montante de 150 332,33 euros e ainda
os Gastos de Depreciação e de Amortização no montante de 85.844,38 euros
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Nesta data ainda não foi possível quantificar os efeitos provocados pela Pancjemia Covid 19, r;ue:;erão
signifìcativos, uma vez que as visitas ao rravlo estiverarn suspensas rJurarrte o período de conf!narncnto
imposto
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Proposta de aplicação de resultados
A Administração propõe que o resultado líquido negativo do exercício de 2019, no valor de 26.942,59 euros,
seja integrado por transferência para a conta de Resultados Transitados.

Nota Íinal
Às Empresas e Entidades que nos honraram com a sua preferência, agradecemos a confiança depositada, que

constituiu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos por quantos trabalham nesta
Fundação.

A todos os trabalhadores que contribuíram para o desempenho da empresa, com o seu profissionalismo e
dedicação, a Administração, expressa o seu agradecimento.

Viana do Castelo, 30 de junho de 2020
A Administração,
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