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Considerações
Esta Fundação desenvolve a sua atividade
no ramo das atividades dos museus
serm fins rucrativos, tendo
iniciado fiscalmente a sua atividade em
L de outubro de i.999.

Evolução da atividade da entidade
A Fundação no exercício de 2o2t, funcionou
essencialmente em modo de gestão correnre,
uma vez que a
conjuntura relativa à Pandemia de coVlD-19
ainda esteve presente- nesse sentido
as receitas próprias não
foram muito diferentes do ano anterior,
tendo-se

cifrado em 1g1.gg3,7g€, cercade 110,000€
rnais do que me
2020' consecutivamente procurou-se assumir
os compromissos ainda em aberto
e limitou-s* a atividade de
recuperação e manutenção do Navio
ao essencial, sendo por isso notório a diminr.riçâo
dos gastos com a
aquisição de serviços externos que foi
mais de 36.000€ inferior a 2A2A,ou seja,
57.Ctg4,63€em 202L contra
94.105,2L€ em 2020. No restante, não
houve variação significativa.
Relativamente ao ano que se avizinha, esperamos
que a recuperação das receitas sr=ja

mais acentuada por
forma a voltarmos a investir nas áreas ainda por
desenvolver, nomeadamente no sistema de
informação do
Navio' no centro Multimédia e naturalmente
na continuidade

da recuperação dos diversos estraços
do Navio,
sempre com a verha máxima presente de
só gastar se houver margem para asso.

Análise da situação económic*-financeira da entidade

A situação da Fundação, é, apesar das circunstâncias
não serem muito diferentes das cJo exercício
anterior,
bastante melhor' Fruto duma gestão cuidada
dos recursos, foi mesmo possível obter
um resultado de
exploração positivo' pois os Resultados Líquidos
foram positivos no montante st,zg4,ir-7€contrra
um prejuízo
em 2020 de L9'800'04€' Por essa razão ao
nível financeiro, foi possível inverter a d*scapitalização
do ano
anterior e aumentar os fundos disponíveis,
No entanto, e tendo em conta
rn€síÌìo asrsim, ainda foi
eu€
importante o apoio da Câmara Municipalde
Viana do castelo em moment", a" i.*" r;;;;r";;uiooil;;
2021'' importa encarar o novo exercício com
cautela, procurando limitar ao essencial os gastos
a efetuar até
que a saúde financeira da Fundação seja
novamente suficiente para regressar
,nu",,o,ientos.
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Ativo
No que respeita às diversas rubricas do
Ativo constata-se um aumento do ativo
líquido
seguinte forma:

Rubrica

de

2o.742,1,6 eu ros da

Valores

Decréscimo oos RtivoJFÌxõlEìliv$
Acréscimo dos Inventários
Acréscimo dos DiÍerimentos
Acréscimo do Estado e O.E.p
Acréscimo dos Meios Financeiros LÍquidos

(52 0r'4,54)
5 100,18
17,42,87
1 5i39,49

64 3{t4.16
2O 7,12,16

Futtdos patrímaniçis e Fasstrto
ativamente ao ano de 2o2o,verifícou-se
um aumento dos Fundos patrimoniais,
no montante de 71.094,31
euros que é resultante por um lado da variação
negativa da conta outros variações nos
Fundos patrimoniais
(-54'110'52€) e por outro da incorporação
dos resultados no ano anterior na conta
de Resultados Transitados
(-19.800,04€) e pela variação do
Resultado Líquido (+71.094,3!€) do ano
corrente relativament e a 2O2A.
Ref

Quanto ao Passivo aumentou no montante de
23.558,41 euros conforme se discrimina
a seguir:

Rubrica
Acréscimo nos Fornecedores
Acréscimo do Estado e O.E.p
Acréscimo dos Outros passivos Correntes

Valores
19 44{i,36

53,20
4 058.85
23 558,41

Rubrícas da Dernonstraçãa de Resultsdos
o Resuftado Líquido do período, no montante positivo
de

o
o

s1,.294,27 euros resurta de:

Proveitos no montante global de 291.990,g1
euros.
custos que ascendem a240'696,54 euros, dos quais
se destacam os Gastos com pessoal no
montante
de 1L3'995,50 euros, os Fornecimentos e
serviços externos no montanrê
a, 'u'
euros
e ainda
^
os Gastos dè:Depreciação e de Amortiz".ao
n" montante
no
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Factos relevànies ocorridos após o term-odo
exercíciô
Após o termo do exercício e até à presente
data, temos que assinala::j::,:*:ão
da conjuntura resultante
da Pandemia Covid.le sue
,'r"irl!riiy-",Tïl-r.:
Fundação, seja,nq,reg,reanizaçis.
"ìr';
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dos recursos seja na
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Proposta de aplicação de resultados
A Administração propõe que o resultado líquido
positivo do exercício de 2021.,no valor
seja integrado por transferência para a conta
de Resurtados Transitados.

de

51.2g4,2/ euros,

Nota final
Às Empresas e Entidades que nos honraram
com a sua preferência, agradecemos a confiança
depositada, que
constituiu
Fundação.

importante incentivo e compensação pelos
esforços empreendidos por guantos trabalham
nesta

A todos os trabalhadores que contribuíram para
o desempenho da empresa, ccrm o seu profissionarismo
dedicação, a Administração, expressa o
seu agradecimento.
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Viana do Castelo, 29 de março de 2O22
O Conselho Diretivo,
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