FUNDAÇÃO GRAMAXO
RELATÓRIO E CONTAS
As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2015
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ANEXOS
- Relatório de Gestão
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1.

Enquadramento
1.1.

Apreciação Geral

O presente Relatório e Contas, relativo ao exercício de 2015, constitui um instrumento de
gestão que visa dar conhecimento, a todos interessados, da situação económico-financeira, bem
como das atividades desenvolvidas pela Fundação Gramaxo.
Este documento, após ser submetido à apreciação e aprovação dos seus órgãos competentes,
nos termos estatutários, será objeto da necessária divulgação e publicação externa nos termos da lei e
das boas práticas que a Fundação respeita.

2.

Atividades Realizadas
2.1 Continuação da edificação da «Casa de Chá»

Deu-se, durante este ano, um importante avanço na edificação da denominada «Casa de Chá»,
bonita obra do Arquiteto João Campos, que será, indubitavelmente, uma mais-valia para a Fundação.
2.2 Conclusão da «Casa da Eira»
As obras de restauro da «Casa da Eira», deram-se por encerradas. Temos agora um novo
espaço remodelado e airoso que proporcionará, no futuro, a execução de novos eventos.

3.

Situação Económico-Financeira

O ano de 2015 ficou marcado pelas dificuldades financeiras em Portugal, assim como em
muitos outros países, e obviamente, pelas medidas orçamentais contrativas.
A Fundação Gramaxo sendo composta exclusivamente por capitais privados, não depende de
financiamento estatal ou bancário, mas sim de vontade própria.
Assim em 2015, os resultados operacionais foram de (37.631,83) euros negativos, bem como
o resultado líquido do exercício que se cifrou em (35.198,50) euros negativos, devido a gastos com
as firmas, «Jotomaia - Construções J. Portugal, Lda.», construtora do «Parque das Merendas» e da
«Casa-de-Chá», e com as firmas «Vieira, Leite & Sá, Lda.» e «Sociedade de Construções Raposeira,
Lda.», construtoras da «Casa da Eira».
A rúbrica «Gastos com Pessoal» cifrou-se nos (19.102,09) euros, devido aos contratos a
termo com dois funcionários agrícolas.
A Fundação auferiu rendas dos seus escritórios de Matosinhos, cujo valor ascendeu aos
38.136,00 euros.
Os juros dos depósitos na CGD, em 2015, foram de 2.433,33 euros.
Os capitais próprios da Fundação Gramaxo cifraram-se nos 3.368.890,32 euros.
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4.

Perspetivas para o Ano de 2016

As ações propostas em sede de Plano de Atividades para 2016, consistem na finalização do
«Parque das Merendas», assim como a conclusão da construção da «Casa de Chá».
Lançamento do livro «Histórias e Memórias das Quintas da freguesia da Maia».
Início do processo para a edificação do futuro edifício sede, o qual representa um forte
investimento financeiro, que, projetará exponencialmente as futuras atividades a serem
desenvolvidas pela Fundação.

5.

Agradecimentos

O Conselho de Administração da Fundação Gramaxo quer agradecer a todos, os que por
diversas vias, apoiaram e trabalharam para este projeto no ano de 2015, nomeadamente, a Câmara
Municipal da Maia, a Sociedade de Advogados, Pinheiro Torres, Cabral, Sousa e Silva & Associados
e ao fiscal único.
A Fundação Gramaxo agradece ainda, o valioso contributo dos Membros do seu Conselho de
Administração e Conselho Geral, que exercem a título gratuito as suas funções.
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6.

Contas

FUNDAÇÃO GRAMAXO

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2015 (Modelo para ESNL)
Montantes expressos em euro

RÚBRICAS

NOTAS

DATAS
31-12-2015
31-12-2014

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis.......................................................................
Bens do património histórico e cultural ….........................................

2.943.670,94

2.561.083,02

Propriedades de investimento …......................................................

,00

,00

Ativos intangíveis.............................................................................

,00

,00

220,92

108,84

Investimentos financeiros.................................................................
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Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados

,00

,00

2.943.891,86

2.561.191,86

Inventários.........................................................................................

,00

,00

Clientes..............................................................................................

,00

,00

Adiantamentos a fornecedores

,00

,00

2.670,83

1.322,22

,00

,00

181,51

180,68

Ativo corrente:

Estado e outros entes públicos.........................................................
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados
Diferimentos.......................................................................................
Outros activos correntes...................................................................
Caixa e depósitos bancários..............................................................

Total do Ativo

6

,00

,00

427.850,92

439.697,77

430.703,26

441.200,67

3.374.595,12

3.002.392,53
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FUNDAÇÃO GRAMAXO

Balanço Individual em 31 de Dezembro de 2015 (Modelo para ESNL)
Montantes expressos em euro

RÚBRICAS

NOTAS

DATAS
31\12\2015
31\12\2014

FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO
FUNDOS PATRIMONIAIS
Fundos

1.036.799,51

596.799,51

Excedentes técnicos

,00

,00

Reservas ..........................................................................................

,00

,00

Resultados transitados.....................................................................

(69.594,46)

(35.372,74)

2.436.883,77

2.436.883,77

3.404.088,82

2.998.310,54

(35.198,50)

(33.659,22)

3.368.890,32

2.964.651,32

Provisões...........................................................................................

,00

,00

Financiamentos obtidos.....................................................................

,00

,00

,00

,00

Fornecedores.....................................................................................

,00

33.061,84

Estado e outros entes públicos..........................................................

Outras variações nos fundos patrimoniais
Resultado líquido do período.............................................................

Total do fundo de capital
Passivo:
Passivo não corrente

Passivo corrente
712,05

586,62

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados

,00

,00

Outros passivos financeiros

,00

,00

2.493,00

1.593,00

2.499,75

2.499,75

5.704,80

37.741,21

5.704,80

37.741,21

3.374.595,12

3.002.392,53

Diferimentos........................................................................................
Outros contas a pagar ……..............................................................

Total do passivo

Total dos fundos patrimoniais e do passivo

9
9
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FUNDAÇÃO GRAMAXO
Demonstração Individual dos Resultados por Naturezas do período findo em 31 de Dezembro de 2015
(Modelo para ESNL)
Montantes expressos em EUROS

RUBRICAS

NOTAS

Períodos
2015

2014

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados.............................................................................................

,00

Subsídios, doações e legados à exploração......................................................................

,00

Variação nos inventários da produção............................................................................

,00

Trabalhos para a própria entidade...................................................................................

,00

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas........................................

,00

Fornecimentos e serviços externos.................................................................................

(40.177,76)

(39.365,66)

(19.102,09)

(21.255,05)

Gastos com o pessoal......................................................................................................

8

Ajustamentos em inventários …......................................................................................

,00

Imparidade (perdas/reversões).......................................................................................

,00

Provisões (aumentos/reduções).......................................................................................

,00

Outras imparidades (perdas/reversões) ….....................................................................
Outros rendimentos e ganhos...........................................................................................

,00
10

Outros gastos e perdas.....................................................................................................
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização......................................................
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos ….........................................................................
Juros e gastos similares suportados................................................................................
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período............................................................................
Resultado líquido do período

10

38.136,00

25.730,00

(16.487,98)

(2.557,39)

(37.631,83)

(37.448,10)

,00

,00

(37.631,83)

(37.448,10)

2.433,33

3.788,88

,00

,00

(35.198,50)

(33.659,22)

,00

,00

(35.198,50)

(33.659,22)
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FUNDAÇÃO GRAMAXO
Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa do período findo em 31 de Dezembro de 2015
(Modelo para ESNL)
Rubrica

montantes em euros
Períodos
Notas
2015.
2014.

Fluxos de Caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes e utentes
Pagamentos de subsídios
Pagamentos de bolsas
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos/ pagamentos

36.973,50

26.948,00

-73.239,60
-19.089,57
-55.355,67
1.322,22
-17.050,48

-36.531,07
-18.458,20
-28.041,27
419,38
-2.557,39

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

-71.083,93

-30.179,28

-382.587,92

-94.679,25

1.825,00

2.841,66

-380.762,92

-91.837,59

440.000,00

282.799,51

440.000,00

282.799,51

-11.846,85

160,782,64

439.697,77
427.850,92

278.915,13
439.697,77

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Recebimentos provenientes de:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realização de fundos
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período
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7.

Relatório e Parecer do Fiscal Único
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8.

Órgãos Sociais

Conselho de Administração
Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo Gonçalves (Presidente)
Hamilton Joaquim Gonçalves de Sousa (Vogal)
Amândio Domingos Maia Duarte dos Santos Pereira (Vogal)

Conselho Geral
Fernando Augusto Florindo de Almeida Vasconcelos Gramaxo (Presidente)
Fernando Jorge Gonçalves e Gramaxo (Vogal)
António Gonçalves Bragança Fernandes (Vogal)
Padre Domingos José Duarte do Aido (Vogal)
Carlos Maria da Rocha Pinheiro Torres (Vogal)

Fiscal Único
Afonso Cunha Fernandes, Sroc, Unipessoal, Lda.

Direção
Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo Gonçalves (Presidente)
Amândio Domingos Maia Duarte dos Santos Pereira (Vogal)

Aprovado na reunião do Conselho de Administração de 23 de fevereiro de 2016.
A Presidente do Conselho de Administração

(Maria de Fátima Pereira de Azevedo Gramaxo Gonçalves)
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