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Relatório de Gestão
EXERCICIO DE 2016

Considerações
Esta Fundação desênvolve a sua atividade no ramo das Associações Culturais
tendo iniciado fiscalmente a sua atividade em i. de Outubro de 1999.

e

sem fins lucrativos,

A atividade da Fundação no exercício de 2016, traduziu-se na consolÌdacão
verificada no ano anterior, tendo atingido o seu volume de receitas mais

tendência de crescimento
desde o inicio da sua

atlvidade. Por essa razão o Resultado Líquido foi substancialmente melhor do q
positÍvo cifrando-se em cerca de 48.000€.

o de 2015 que já tinha sido

Evolução da atividade da empresa

Análise da situação económico-financeira da empresa
A sítuação da empresa manteve-se equilibrada. Os Capitais própríos ma

no mesmo valor. cerca de

eo

Passivo também não sofreu um agravamento significativo.
igualmente equivalente à do exercíclo anterior.

889.O0O€,

uidez gerâl tambóm foi

Activo
No que respeitã às diversãs rubricas do Activo constata-se uma diminuição do
da seguinte forma:

Rubrica

rlquloo oe /. /l'J5,/6 euros

Valores

Decrésc. dos Activos Fixos Tangíveis
Acréscimo dos Inventários
Decréscimo dos Clientes
Decrésc. de Adiantamentos A Fornec.
Acréscimo do Estado e O.E.P.
Acréscimo dos Diferimentos
Acréscimo das Disponibilidades

(51.757,
18.006,

ta

4.17

3.691,
7,

28.640,

Capital Próprío e PassÍvo
Relativamente ao ano de 2015, verìficou-se uma diminuição do Capital próprio,
que resulta do diferencial entre o aumento das contas de Resultados em cerca
negativa da conta de Outras variações do capital próprio em cerca de 54.000

.

.
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ordem dos 6.020,67 euros
48.000 euros e a variação
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Quanto ao Passivo diminuiu no montante de 1.6g5,09 euros conforme se

a seguir:

Rubrica

Decréscimo dos Fornecedores

(2.

ío€ì

Acréscimo do Estado e O.E.P

1.1

,55€

Decréscimo de Outros P. Não Correntes

(

54€)
,0e€)

Rubricas da Demonstração de lìesultados
O Resultado Líquido do Período, no montante positivo de 49.090,21. euros resulta

Proveitos no montante global de 262.595,34 euros, constituídos
ServÍços no montante de 196.475,95 euros, Subsídios à exploração no
por Outros Rendimentos e Ganhos no montante de 5g.591-,5g eurosCustos que ascendem a 2!4.495,L3 euros, dos quais se destacam os
de 51.802,25 euros, os Fornecimentos e serviços externos no montante

por Prestações de
nte de 7.517,81 euros e
com pessoal no montante
73.761,74 euros e ainda os

Gastos de Depreciação e de Amortização no montante de 69.247,gg

Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício
Após o termo do exercício e até à prêsente data, não ocorreram acontecimentos
ajustamentos e, ou, divulgação nas contas do exercício.

que impliquem

Proposta de aplicação de resultados
A Administração propõe que o resultado liquido positívo do exercício de 2016,

valor de 48.090,21. euros,

seja integrado por transferência para a conta de Resultados Transitados.

Nota final
Às Empresas e Entídades que nos honraram com a sua preferência, agradecemos

constituÍu importante incentivo e compensação pelos esforços empreendidos

confÌança depositada, que

quantos trabalhãm nesta

Fundação.

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

o seu profissionalismo e

Viana do Castelo,30 de março de 2017

Administração,
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