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Relatório de Gestão
exe Rcícro DE 2o2o

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

Evolução da atividade da empresa
A Fundação no exercício de
2020, fruto J, conjuntura relativa

à pandemia de cov'D_1g, e pero
estado a maior parte do ano de
facto de ter
2020 fechado às visitas e ao púbrico
em gerar, foi obrigada a entrar
de gestão corrente da despesa'
em modo
e foi obrigada a interrompu,
o, investimentos que ti-nh. orçamentado
este exercício' Nesse sentido para
para
além do cumprimento dos compromissos
já assumidos rimitou-se a
dos postos de trabalho e a
manter arguns trabarhos reduzidos
::ffï]|,|:ïiï;::'"
de manutenção e

Análise da situação económico-financeira
da empresa

A situação da empresa, em ano
de desínvestímento, e de redução
para cerca de metade dos
provenientes das visitas
rendimentos
ao

Navio,

é

apesar de tudo, estáver.

Naturarmente ao níver financeiro,
constrangimento foi superior ao
o
de anos anteriores, e por força
da quase paragem das atividades
a Fundação encontra-se agora numa fase
económicas,
de alguma expectativa, e só prosseguirá
a continuidade dos
investimentos e manutenção
ao ritmo que for possível com
a retoma económica que vier
a existir.

Ativo

Ïr::illïeita

às diversas rubricas do Ativo
constata-se uma diminuição do
ativo ríquido de 120.825,0r. euros

Rubrica
Decréscimo oos nÌvoJ rixoJÌang
íveis
Acréscimo dos Inventários
Decréscimo dos Clientes
Decréscimo do Estado e O.E.p
Decréscímo dos Meios Finanòeiros
Liq.

Valores
(64.303,14 €)
5.389,50 €
(27.000,11 €)

(í.962,95€)
(32.e48.31 €)
(21.6s7,26 €)
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Fundos patrimoníais e passivo

Relativamente ao ano de 2019'
verificou-se uma diminuição
dos Fundos patrimoniai:s, na
ordem dos 73.910,56
resulta essenciatmente da
conta de outras variações nos
fundos patrimoniiais
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e do Resurtado Líquido

Quanto ao Passivo diminuiu no montante
de 46.9r4,4seuros conforme se
discrimínra a seguir:

Rubrica

Decréscimo dos Fornecedores
Decréscimo do Estado e O.E.p

Acréscimo de Outros p. Não Correntes

Valores

(45.247,78€)
(2.809,6i'€)
1.í43,00 €

ge.yq,qs€\

RubrÍcas da Demonstração de
Resultados
o Resultado Líquido do período, no montante
negativo de 19.g0o04 euros resutta
de:

o
o

Proveitos no montante global de
259.O79,69 euros.
custos que ascende m a 278'879,,69

euros, dos quais se destacam os
Gastos com pessoal no montante
de gr4.r05,2j,euros e ainda
euros.

de L13'552'12 euros' os Fornecimentos
e serviços externos no montante
os Gastos de Depreciação e
de Amortização no montante
de 64.512,03

:
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Proposta de aplicação de resultados

A Administração propõe que
o resultado tíquido negativo do
exercício de 2o2o,no vator
seja integrado por transferência
de 1g.g00,04 euros,
para a conta de Resurtados
Transitados.

Nota final
Às Empresas e Entidades que
nos honraram com a sua preferência,
agradecemos a confiança depositada,
importante incentivo e compensação
que
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petos esforços empreendidos
por quantos trabarham nesta

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

Viana do Castelo, 07 de junho
de 2021,
O Conselho Diretivo,
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