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EXERCíCIO DE 2017

Considerações
Esta Fundação desenvolve a sua atividade no ramo das Associações Culturais e Recreativas sem fins lucrativos,

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

Evolução da atividade da empresa
A atividade da Fundação no exercício de 2017, traduziu-se no melhor ano em termos de receitas desde que
iniciou a sua atividade económica, consolidando desta forrna uma tendência que já tinha verìfìcado no
exercício anterior. Por essa razão o Resultado Líquido foi também ele um valor elevado, nrelhor ainda do que
o de 2016 que já tinha sido positivo cifrando-se em cerca de 76.000€.

Análise da situação económico-financeira dla empresa
A situação da empresa manteve-se equilibrada. Os Capitais Próprios aumentaram em funçâo dos últimos dois

anos terem sido muito positivos em termos de resu ltados, cifra ndo-se agora em cerca de 911.000€, e o Passivo

também não sofreu um agravamento significativo. A liquidez gr:ral também foi

su

perior

à

do exercício anterior.

Activo
No que respeita às diversas rubrìcas do Activo constata-se urn aumento do activo líquido de 32.379,14 euros
da seguinte forma:

Valores

Rubrica
Acréscimo dos Activos Fixos Tangíveis
AcréscÌmo dos Inventários
Acréscimo dos Clientes
Decréscimo do Estado e O.E.P.
Acréscimo das Disponibìlìdades

6.410,48€
10.078,75€
4.288,00€
(7 891,s5€)
19.471,23€
32.379 14€

Capital Próprio e Pa ssivo
Relativamente ao ano de 2016, verifìcou-se um aumento do Capital Próprio, na ordem dos 22.488,61 euros
oue resulta essencialmente do aumento das contas de Resultados em cerca de 28.000 euros.
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Quanto ao Passivo aumentoq no montante de 9.890,53 euros conforme se discrimina a seguir:

Valores

Rubrica

9.205,09€

Afféscimo dos Fornecedores

586,87€

AcÍéscimo do Estado e O.E.P
Acréscimo de Outros P. Não Correntes

9.890,53€

Rubricas da Demonstração de Resultados
O Resultado Líquido do Período, no montante positivo de 76.599,49 euros resulta de:

.
.

Proveitos no montante global de 353.942,36 euros, constituídos nomeadamente por Prestações de
Serviços no mor'ìtante de 297.534,30 êuros, e Outros Ganhos no montante de 56.408,06 euro!.
Custos que ascendem a 277.342,87 euros, dos quais se destacam os Gastos com pessoal no montante
de 55.766,80 euros, os Fornecimentos e serviços externos no montante de 121.844,50 euros e ainda
os Gastos de Depreciação e de Amortização no montante de 83.246,58 euros.

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Após o termo do exercícìo e até à presente data, não ocorrerarn acontecimentos subsequentes que impliquem

ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

Proposta de aplicação de resultados
A Administração propõe que o resultado liquido positivo do exercício de 2017, no valor de 76.599,49 euros,

seja integrado por transferência para a conta de Resultados Transitados.

Nota final
Às Empresas e Entidades que nos honraram com a sua preferêrncia, agradecemos a confiança depositada, que

constituiu importante ìncentivo e compensação pelos esforçr:s empreendidos por quantos trabalham nesta
F

u

ndação.

A todos os trabalhadores que contribuíram para o desempenho da empresa, com o seu profissìonalismo e
dedicação, a Administração, expressa o seu agradecimento.
Viana do castelo. 26 dê marco de 2018
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