ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO

Prezados consócios:

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES
E DE GESTÃO 2016

ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO
Contribuinte n.º 513 711 694

Relatório de Atividades e Gestão 2016

Em todas as atividades da Associação, durante o ano de 2016, o total de proveitos
cifrou-se em € 64-193.61, assim distribuídos:
- Subsídios Município de Viseu

€ 40.631,50;

- Subsidios I.E.F.P.

€ 8.759,61;

- Subsidio Fundação Calouste Gulbenkian

€ 4.829,65;

- Doações

€

677,00;

- Seguro desportivo

€

58,50;

- Apoio às atividades /(Freguesia de Viseu)

€

500,00;

- Visitas de estudo

€ 8.737,35

A Direção continua a entender que estes resultados só são possíveis de obter, quando há
preocupação na seleção de serviços que contribuem para um maior bem-estar dos
associados e de todas as pessoas que connosco colaboram.

Foi cumprida a programação para o ano em apreciação.

ENCARGOS
A Direção neste seu mandato tomou iniciativas tendentes a fazer com que as despesas
de funcionamento sejam as estritamente necessárias.

INVESTIMENTOS
Foi feito investimento no valor total de € 999,27 em;
- Coluna amplificada, no valor de € 350,00;
- Equipamento para o atletismo, dardos e martelo de lançamento, no valor de €
649,27.

SITUAÇÕES RELEVANTES E DE DESTAQUE
A direção da Associação efetuou algumas candidaturas a projetos financiados por
entidades públicas e privadas, e contratou com o Município de Viseu o valor de €
55.535,00, dos quais já recebeu € 40.631,50, com a Fundação Calouste Gulbenkian €
9.658,65 dos quais já recebeu € 4.829,65 e com o I.E.F.P. dois Estágios Emprego que
irão concluir em fevereiro de 2017.
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ASSOCIAÇÃO GRÃO VASCO
Contribuinte n.º 513 711 694

Da análise da demonstração de Resultados e de Balanço, julgamos de interesse realçar o
seguinte:

➢ Resultados antes das Depreciações e de amortizações------------------------------------- € 5.578,06
➢ RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO--------------------------------------------------- € 4.578,75
Por todo o exposto, a Direção apresenta a seguinte proposta à Digníssima Assembleia
Geral:

PROPOSTA

➢ Que o RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO atrás referido, de € 4.578,75, seja
transferido para Resultados Transitados.

Viseu, 28 de março de 2016

A Presidente da Direção

____________________________________
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