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PARA OS NOSSOS PARCEIROS 

APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

A Fundaça o Stela e Oswaldo Bomfim tem a sua sede em Braga, na Rua da Boavista nº 152-154, freguesia 

da Se , Conselho de Braga, Distrito de Braga, Regia o Norte de Portugal.  

A Fundaça o Bomfim e  uma instituiça o particular de solidariedade social, escola de ensino artí stico 

especializado e ONGD e tem como objeto promover atividades de cara cter social e cultural de apoio a 

crianças, jovens, idosos, deficientes e outros excluí dos da sociedade, bem como promover aço es de 

solidariedade e cooperaça o entre os povos, e o seu a mbito abrange na o so  o territo rio nacional, mas 

tambe m EM territo rio internacional. 

A Entidade manteve em funcionamento as seguintes atividade e respostas sociais. Ao longo do ano apoiou 

em termos me dios cerca de tre s mil pessoas. 

Respostas Sociais 

Nº Utentes médios TOTAL Capacidade 

Acordo S/ Acordo UTENTES Instalada 

Creche 40 14 46 46 

Jardim de Infância 49 0 50 49 

Lar de Infância e Juventude 1 8 0 7 8 

Lar de Infância e Juventude 2 10 0 10 10 

Centro de Dia 27 1 28 27 

Apoio Domiciliário Braga 41 3 44 41 

Apoio Domiciliário Guimarães 32 0 32 60 

TOTAIS 207 18 217 241 

    
 

Outras Atividades 

Nº Utentes médios TOTAL Capacidade 

Acordo S/ Acordo UTENTES Instalada 

Companhia da Musica / 
Conservatório Bomfim 

308 87 388 na 

Serve a Cidade - Lisboa 0 2600 2600 3500 

TOTAIS 308 2687 2988 3500 

 

 

DESTAQUES ESTRATÉGICOS 

A estrate gia de reestruturaça o financeira preconizada nos u ltimos tre s anos, com vista a  consolidaça o 

financeira no sentido do equilí brio financeiro da entidade, registou um franco sucesso. A entidade esta  

em plena recuperaça o ascendente e regista um marco histo rio ao obter uma situaça o liquida positivo em 

2016. 
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DESTAQUES FINANCEIROS 

O Resultado Liquido do Exercí cio apurado e  de 146 120,11 €, sendo o EBITDA - rentabilidade operacional 

da instituiça o 203 136,51€, registando um aumento de 8,8% face ao resultado obtido no ano transato, 

consolidando a recuperaça o prevista, e evidenciando uma gesta o eficaz da entidade. 

 

ANALISE DE RESULTADOS E BALANÇO 

Relativamente a  estrutura de Rendimentos, no ano de 2016, verifica-se que a entidade reduziu em um 

ponto percentual a depende ncia face ao Estado, pelo que os subsí dios a  exploraça o do Estado representam 

70% dos rendimentos da instituiça o, seguidos das quotas dos utilizadores que aumentaram cifrando-se 

em 28% do total dos rendimentos. Apenas 2% das receitas sa o provenientes de serviços de aluguer de 

instrumentos e de benefí cios fiscais designadamente restituiça o de impostos e consignaça o do IRS e 

correço es favora veis do exercí cio anterior.  No global os rendimentos reduziram 0,15% face ao ano 

anterior.  
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Dado que a entidade tem um forte financiamento estatal importa aqui identificar as entidades, parceiros 

financeiros com maior peso. As duas principais entidades parceiras sa o o Centro Distrital da Segurança 

Social de Braga, ISS IP, relativo a s respostas sociais, com um peso de 51% do total dos subsí dios a  

exploraça o, seguido do Ministe rio da Educaça o que financia 42% da atividade da entidade, relativa ao 

ensino artí stico da mu sica.  

Destaca-se ainda os apoios obtidos atrave s da angariaça o de fundos, que atualmente representa 4% do 

total dos rendimentos obtidos para a exploraça o, seguido dos apoios ao do IEFP que representam 2% dos 

rendimentos obtidos, atrave s de medidas de apoio a  contrataça o.  

De sublinhar que o financiamento obtido no a mbito do Programa Operacional do Potencial Humanos 

(POPH) deixou de existir passando a ser o Ministe rio da Educaça o a financiar na totalidade o ensino 

artí stico especializado da musica.   

Por u ltimo, mas na o menos importante, em 2016 a entidade teve o apoio do Instituto Nacional para a 

Reabilitaça o (INR) no a mbito do apoio a pessoas idosas com processos demenciais, bem como apoio da 

autarquia local e do Fundo de Socorro Social para iniciativas pontuais. 

 

 

 

 

A capacidade da instituiça o em captar apoios privados, no a mbito do mecenato tem uma tende ncia 

decrescente nos u ltimos anos, como se pode verificar no gra fico, baixando em 35% face ao ano transato 

para o valor de 55 569,79€.  

 

 



RELATÓRIO DE GESTÃO - 2016 

Pa gina 4 

 

Analisando agora os Gastos da entidade em 2016, verificamos que os gastos com pessoal representam 

agora 65% do total dos gastos, registando um aumento de 2% face ao ano anterior, seguido dos gastos 

com Fornecimentos e Serviços Externos que registaram uma reduça o de 19% e que representam 21% dos 

gastos; em terceira posiça o os gastos com Ge neros Alimentares mante m a sua posiça o nos 6% dos 

consumos tendo reduzido em 7% face ao exercí cio anterior. Em 2016 registamos um aumento substancial 

na rubrica Outros Gastos, relativo a donativos concedidos a  Associaça o Serve the City, bem como outras 

penalidades e correço es de anos anteriores, que representam este ano 5% dos gastos. Sublinha-se a forte 

queda dos gastos financeiros que reduziram em 46% face ao ano transato conseque ncia das medidas 

implementados no a mbito do plano de reestruturaça o levado a cabo nos u ltimos anos. 

 

 

 

A atividade da Fundaça o Bomfim tem se mantido constante nos u ltimos tre s anos, registando em 2016 

um rendimento total de 1 808 124,53 €; Ja  os gastos voltaram a cair pelo segundo ano consecutivo, agora 
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em cerca de 3% face a 2015, com principal incide ncia nos gastos financeiros que reduziram 46% e nos 

FSE que registaram uma queda de 19%, seguidos dos gastos com depreciaça o e amortizaça o que 

reduziram 18%.  As duas rubricas que registaram aumento foram os gastos com pessoal e os outros gastos, 

como explicitado na analise anteriormente, acomodados pelas reduço es verificadas nas restantes 

rubricas da classe de gastos. 

 

 

Da ana lise do Balanço destaca-se o fato da situaça o liquida da entidade, passar a ser positiva registando 
uma recuperaça o nota vel de 158% face ao ano transato. Para tal contribuiu a apoio concedido 
extraordinariamente pelo ISS, IP no a mbito do Programa Fundo de Socorro Social no valor de 100 mil 
euros, para equilí brio financeiro da entidade, inserido no a mbito do Plano de Reestruturaça o Financeiro 
para 2015-2018. 

Ha  exceça o da rubrica dos Ativos Fixos Tangí veis que sofreu uma reduça o de 2% conseque ncia de na o 
haver reposiça o de equipamentos totalmente amortizados, todas as rubricas do Balanço melhoraram face 
a 2015.  O ativo da entidade aproxima-se de um milha o de euros. Regista-se uma reduça o de 20% do 
Passivo da entidade, igualmente conseque ncia do plano de reestruturaça o financeiro implementado ao 
longo do exercí cio. 

 

 

Rubricas 2015 2016 Δ 15/16

Ativo não corrente 754 580,16 €      738 582,93 €      -2%

Ativo corrente 228 300,17 €      250 930,15 €      10%

Total do Ativo 982 880,33 €      989 513,08 €      1%

Fundos patrimoniais 145 535,67 €-      84 261,89 €        -158%

Passivo não corrente 544 820,90 €      460 930,94 €      -15%

Passivo corrente 583 595,10 €      444 320,25 €      -24%

Total do passivo 1 128 416,00 €   905 251,19 €      -20%
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Analisando a estrutura do Passivo podemos concluir que os compromissos perante terceiros sa o no valor 
total de 905 mil euros, tendo reduzido 20% face a 2015, pelo segundo ano consecutivo. Da ana lise do 
Passivo por natureza (corrente e na o corrente) registou melhorias de 2015 para 2016, de 1.07 para 0.96, 
indicador agora inferior a um, o que evide ncia que as responsabilidades de curto prazo sa o inferiores a s 
de me dio e longo prazo.  

Em funça o dos ativos de curto prazo, recebidos e a receber, a responsabilidade liquida, da entidade, 
perante terceiros e  de 654 mil euros, o que representa uma recuperaça o da divida liquida de 27% face ao 
ano transato. 

A instituiça o apresenta a 31 de dezembro de 2016  

TOTAL DO PASSIVO 905 251,19 € 

TOTAL DO ATIVO CORRENTE 250 930,15 € 

SALDO LIQUIDO DIVIDAS A TERCEIROS EFETIVO 654 321,04 € 

 

Uma ana lise mais detalhada sobre a estrutura do Passivo da entidade faz perceber que em 2016 a 

Fundaça o Bomfim, reduziu em todas as rubricas a sua divida, com maior incide ncia nas dividas de 

financiamento obtidos de curto prazo, seguido das dividas a fornecedores e de outros credores. Exceça o 

feita a  rubrica de diferimentos, pois verificou-se este ano que, o Ministe rio da Educaça o efetuou 

pagamentos superiores a 155 mil euros, relativo a acontecimentos futuros.  

A divida da entidade perante o Estado reduziu igualmente em 15% face ao ano anterior. 
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O principal credor da entidade e  a Segurança Social com um peso de 47% face ao valor total da divida, 

seguido das instituiço es banca rias. Em terceira posiça o temos a entidade fundadora (IEBB), seguida dos 

beneme ritos particulares, que no seu conjunto representam 26% dos credores. A divida a fornecedores 

cifra-se em 5% face ao total das responsabilidades perante terceiros. 

A  data do fecho das contas a situaça o perante o Estado, no que toca aos empre stimos concedidos quer 

pelo IGFSS quer pela AT estavam totalmente regularizados.  

 

ESTRUTURA FINANCEIRA E DE ENDIVIDAMENTO 

De seguida apresenta-se os principais indicadores econo mico-financeiros dos u ltimos 3 anos, de modo a 

compreender e a interpretar o desempenho econo mico-financeiro da entidade, designadamente os 

indicadores relacionados com a estrutura de capitais e endividamento, liquidez, rentabilidade, atividade 

e risco e deste modo obter a real situaça o econo mico-financeira da Fundaça o Bomfim e o seu 

posicionamento para empreender novos projetos de investimento. 

 

 

A analise dos indicadores acima apresentados, podemos verificar que os ra cios de rentabilidade sa o 
elevados em toda a linha. A rentabilidade do re dito segue tende ncia positiva nos u ltimos anos acelerando 

INDICADORES

Indicadores Económico-Financeiros 2014 2015 2016

Rentabilidade Líquida sobre o rédito 0,5% 5,9% 8,3%

Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) -4% -71% 173%

Return On Investment (ROI) 1% 10% 15%

Indicadores Financeiros 2014 2015 2016

Autonomia Financeira -26% -15% 9%

Solvabilidade -0,16 -0,13 0,09

Endividamento 1,19 1,15 0,91

Indicadores de Liquidez 2014 2015 2016

Liquidez Corrente 0,54 0,39 0,56
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o seu crescimento em 2016, atingindo assim o valor muito interessante de 8,3% e uma taxa de retorno 
dos investimentos de 15%. 

A rentabilidade dos capitais pro prios passa a positivo em 2016, conseque ncia dos fundos patrimoniais da 
entidade passarem tambe m eles a positivos. Neste ponto ha  a sublinhar que o edifí cio da sede da 
instituiça o na o e  contabilizado com sendo patrimo nio da entidade, mas antes da sua fundadora a Igreja 
Evange lica Baptista de Braga. 

A Fundaça o Bomfim apresenta uma solidez financeira na ordem dos 9%, o que exprime a sua reduzida 
capacidade para solver os seus compromissos na o correntes. Ja  ao ní vel da solvabilidade podemos afirmar 
que o indicador, de valor reduzido, garante, com algum riscos, a liquidaça o da totalidade do passivo 
atrave s dos capitais pro prios da IPSS. 

A liquidez corrente situa-se em 0,56 melhorando face ao ano anterior, determinando algumas dificuldades 
da entidade em fazer face aos seus compromissos de curtos prazo, o que resulta em necessidades de 
capitais alheios para suprir as suas obrigaço es. 

Efetivamente da ana lise econo mico-financeira, verifica-se que a capacidade de endividamento melhorou 
face a 2015. 

 

DESTAQUES OPERACIONAIS 

A Fundaça o Bomfim no ano de 2016 teve uma me dia de 73 trabalhadores e 54 prestadores de serviços. 

Ao abrigo da parceria com o IEFP promoveu 3 esta gios-emprego e 4 contratos emprego-inserça o. 

Os resultados apurados em 2016 revelam uma melhoria substancial na atividade da escola da musica e 

uma melhoria nas atividades de apoio a  terceira idade, em particular na resposta social do Serviço de 

Apoio Domicilia rio. Apesar de melhores, mante m-se os resultados negativos na resposta social de Centro 

de Dia.  

Ja  ao ní vel das respostas sociais da infa ncia registou-se uma queda dos resultados obtidos nas respostas 

sociais do Cole gio Bomfim, conseque ncia do aumento dos gastos com pessoal e da reduça o das prestaço es 

sociais pagas pelos utentes. Ao ní vel da resposta social dos lares de infa ncia e juventude, nos Minilares 

continuam-se a registar prejuí zos, tendo os mesmos agravado em 2016, conseque ncia do aumento dos 

gastos com pessoal. 
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OLHAR PARA O FUTURO 

 

O sucesso do Plano de Reestruturaça o Financeira para 2015-2018, nas quais se inserem medidas 

organizacionais e econo micas, tiverem um impacto muito positivo nos resultados obtidos em 2016, 

melhorando todas as estimativas previstas no plano. 

Previa-se que so  em 2018 a entidade faria a inversa o na sua situaça o liquida, iniciando uma trajeto ria de 

equilí brio financeiro sustenta vel, ainda que muito te nue, no entanto este fato ocorreu ja  em 2016, dados 

os bons resultados obtidos e o apoio concedido pelo Programa Fundo de Socorro Social.  

A recuperaça o dos resultados a todos os ní veis, faz crer que a instituiça o pode almejar uma recuperaça o 

total ate  2018, conforme previsto. O objetivo do primeiro e segundo ano foram cumpridos e amplamente 

alcançados. Estamos agora em 2017, no terceiro ano deste projeto de recuperaça o, pelo que se preve  

manter um resultado do exercí cio positivo, no entanto estima-se uma reduça o dos resultados positivos no 

setor solida rio fruto da necessidade de reforço do quadro de pessoal e de melhor otimizaça o dos custos 

fixos que estas atividades suportam.  

Ja  no Conservato rio Bomfim, anterior Companhia da Musica, a forte recuperaça o devera  manter 

tende ncia. Destaca-se o contrato patrocí nio firmando entre o Ministe rio da Educaça o e a Fundaça o 

Bomfim ate  2017/2018. 

Outros projetos e iniciativas esta o a ser preparados e estudados pela Direça o, acautelando a consiste ncia 

do equilí brio financeiro que a entidade procura consolidar atrave s do plano de recuperaça o. 

A Entidade esta  no caminho certo e deseja vel para o equilí brio econo mico financeiro das suas contas e 

assim prosseguir com a sua missa o de ajudar as pessoas mais carenciadas na comunidade onde esta  

inserida e a promover o desenvolvimento integral dos indiví duos de qualquer idade, que apoia. 

Anabela Pereira 

Diretora Financeira 

28 de Abril de 2017 
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DECLARAÇO ES FINANCEIRAS 

DECLARAÇÃO DE POSIÇÃO FINANCEIRA – BALANÇO 
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO INTEGRAL- DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR 
NATUREZA 
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DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO INTEGRAL    –   DEMONSTRAÇÂO DE RESULTADOS POR 
ATIVIDADE 
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DECLARAÇÃO DE FLUXOS MONETÁRIOS – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DE RESUTADOS E AO BALANÇO 

 

1. Identificação da entidade 
 

1.1 – Designação da entidade 
Fundaça o Stela e Oswaldo Bomfim 
NIF: 502948884 
 

1.2 – Sede 
Rua da Boavista – 152 
4700-416 BRAGA 
 

1.3 – Natureza da atividade 
A Fundaça o Stela e Oswaldo Bomfim e  uma instituiça o particular de solidariedade social que tem por 
objecto a realizaça o de atos sociais e culturais para crianças, jovens, idosos e deficientes. Para a 
realizaça o destes objetivos criou e mantem em funcionamento as seguintes vale ncias: Na a rea Social 
– Creche, Jardim de infa ncia, 2 minilares, Centro de Dia e Apoio Domicilia rio em Braga e em 
Guimara es; Na a rea artí stica – Companhia da Mu sica; Programas – Serve a Cidade  
 

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 
 
2.1 – Indicação do referencial contabilístico (NCRF-ESNL) 

 
 As demonstraço es financeiras foram elaboradas a partir dos livros e registos contabilí sticos da 
instituiça o e de acordo com o disposto na Norma Contabilí stica e de Relato Financeiro para as 
Entidades do Setor Na o Lucrativo (NCRF-ESNL), aprovada pelo Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 
de Março, que integra o Sistema de Normalizaça o Contabilí stica (SNC) aprovado pelo Decreto-Lei 
nº 158/2009, de 13 de julho, e com as alteraço es introduzidas pelo Decreto-Lei nº 98/2015, de 2 
de junho.. 
 

2.2 - Indicação e justificação das disposições da ESNL que, em casos excecionais, tenham sido 
derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a 
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos 
resultados da entidade 
 
Na o foram derrogadas quaisquer disposiço es da normalizaça o contabilí stica para as ENL que 
tenham tido efeitos nas demonstraço es financeiras e na imagem verdadeira e apropriada do ativo, 
passivo e dos resultados da entidade  

 
2.3 – Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos 

conteúdos não sejam comparáveis com as do exercício anterior bem como das quantias 
relativas ao período que tenham sido ajustadas 
 
Na o existem contas do balanço e da demonstraça o dos resultados cujos conteu dos na o sejam 
compara veis com os do exercí cio anterior. 
 

 
 

3. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros 
 

3.1– Principais políticas contabilísticas 
As demonstraço es financeiras foram preparadas de acordo com o princí pio do custo histo rico. 
As polí ticas contabilistas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na 
NCRF-ESNL. Em cada data de balanço e  efetuada uma avaliaça o da existe ncia de evide ncia objetiva 
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de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos fluxos de caixa futuros 
estimados sempre que possa ser medido de forma fia vel 

 
As demonstraço es financeiras foram preparadas numa perspetiva de continuidade na o tendo a 
entidade intença o nem a necessidade de liquidar ou reduzir drasticamente o ní vel das suas 
operaço es 
 

3.2 – Alterações nas políticas contabilísticas 
Na o aplica vel 
 

3.3 – Alterações nas estimativas contabilísticas 
Na o existem situaço es que afetem ou coloquem algum grau de incerteza materialmente relevante 
nas estimativas previstas nas demonstraço es financeiras apresentadas 

 
3.4 – Correção de erros de períodos anteriores 

Na o aplica vel 
 
 3.5 – Adoção pela primeira vez da NCRF-ESNL 

Na o aplica vel 
 

 
4. Ativos fixos tangíveis 

4.1 –  
a) - Os critérios de mensuração usados para determinar a quantia escriturada bruta; 

 Os ativos fixos tangí veis encontram-se registados ao custo de aquisiça o deduzido das respetivas 
depreciaço es acumuladas. Os custos subsequentes sa o reconhecidos como ativos fixos tangí veis 
apenas se for prova vel que deles resultara o benefí cios econo micos futuros. As despesas com 
manutença o e reparaça o sa o reconhecidos como custo a  medida que sa o incorridos de acordo com o 
princí pio da especializaça o dos exercí cios 

b) - Os métodos de depreciação usados 
 
Para o ca lculo das depreciaço es foi utilizado o me todo das quotas constantes 
 

c) - As vidas úteis ou as taxas de depreciação usadas; 

Os ativos fixos tangí veis sa o depreciados de acordo com os seguintes perí odos de vida u til esperada 
dos bens: 

Edifí cios e outras construço es         50 anos 
Instalaço es 10 a 20 anos 
Equipamento informa tico           3 anos 
Equipamento transporte           5 anos 
Equipamento administrativo 6 a 8  anos 
Outros ativos fixos tangí veis 4 a 8 anos 
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d) - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, mostrando as 
adições, as revalorizações, as alienações, as amortizações, as perdas de imparidade e 
suas reversões e outras alterações 

 
 

 
5. Custo de empréstimos obtidos  

 
Os encargos financeiros relacionados com empre stimos obtidos sa o usualmente reconhecidos como 
gastos a  medida que sa o incorridos 
 

Encargos com empréstimos obtidos 31/12/2016 31/12/2015 

Juros e gastos similares com empréstimos 22 834,02 42 036,40 

Total 22 834,02 42 036,40 

 
 
6. Inventários 

 
a)- As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários, incluindo a fórmula de 
custeio usada; 
 
Os inventa rios esta o valorizados ao custo de aquisiça o. O custo dos inventa rios inclui todos os custos 
de compra, custos de conversa o e outros custos incorridos para colocar os inventa rios no seu local e 
na sua condiça o atual. 
 
b)- Quantia dos inventários escriturada ao custo corrente 
 

 
 

Quantia 

escriturada 

inicial

Adições
Subtração 

(a)

Alienaç

ões

Amortizaçõ

es

Perdas 

Imparida

de

Revers

ões

Transferên

cias

Quantia 

escriturada final

Terrenos e 

recursos naturais 121 908,86 53 277,14 175 186,00

Edifícios e out 

construções 549 715,58 -19 202,97 530 512,61

Equipamento 

básico 2 396,12 12 164,46 -2 739,65 11 820,93

Equipamento 

transporte 18 200,00 -9 100,00 9 100,00

Equipamento 

administrativo 8 353,98 5 225,89 -3 139,76 10 440,11

Out ativos f ixos 

tangíveis 0,00 0,00 0,00
Investimentos em 

curso 53 277,14 -53 277,14 0,00

Total 753 851,68 17 390,35 0,00 0,00 -34 182,38 0,00 0,00 0,00 737 059,65

Quantia 

escriturada 

inicial

Compras 

no período

Regulariza

ções

Quantia 

escriturada 

final

Gasto 

reconhecido 

no período

Mercadorias

Matérias Primas 1 024,09 93 329,95 2 781,65 602,47 96 533,22

Ativos biológicos

Total 1 024,09 93 329,95 2 781,65 602,47 96 533,22
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7. Rédito 
7.1 

a) Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos 
adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a 
prestação de serviços 
  
O re dito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuiça o recebida ou a receber, tendo 
em consideraça o a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos 
pela sociedade. Nas prestaço es de serviço o re dito associado com a transaça o foi reconhecido 
com refere ncia a  fase de acabamento do serviço  
 

8. Subsídios e outros apoios das entidades públicas 

Os subsí dios afetos ao investimento encontram-se apresentados no balanço como componente dos fundos 
patrimoniais, sendo imputados aos rendimentos do exercí cio na proporça o das amortizaço es efetuadas 
em cada perí odo. 

Os subsí dios a  exploraça o sa o reconhecidos como rendimentos do perí odo a que dizem respeito 

8.1 – Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os aumentos e 
as reduções dos subsídios das entidades públicas reconhecidos nos fundos patrimoniais 

 
 

Subsídios recebidos em 2016 

Entidade À exploração 

Para 
cobertura 

de 
prejuízos 

Segurança Social 645 986,21   

Ministério da Educação 522 561,00   

Inst Emp Form Profissional 25 355,67   

Camara Municipal Braga 3 108,63   

Fundo Socorro Social 860,74 100 000,00 

Instituto Nacional pª Reabilitação 2 522,23   

Donativos  55 252,29   

      

  1 255 646,77 100 000,00 

      

Entidade Investimento
Ano de 

atribuição

Quantia 

escriturada 

inicial

Recebido 

no 

período

Rendimento 

reconhecido 

no período

Quantia 

escriturada 

final

Fundo Socorro Social Edifício sede 1999 46 088,98 -1396,63 44 692,35

POEFDS Construção da Creche 2006/2007 154 285,84 -3 956,05 150 329,79

Diversas Requalificação recreio 2007/2008 7 143,00 -3 571,50 3 571,50

Diversas Projeto Casas Bomfim 2005/2014 38 404,42 0 38 404,42

Fundo Socorro Social 2 viaturas 2013 14796,76 -7398,37 7 398,39

260 719,00 0,00 -16 322,55 244 396,45
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9. Instrumentos financeiros 
 
9.1 – Os instrumentos financeiros encontram-se mensurados ao custo menos qualquer perda por 

imparidade 
 

9.2 – Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período que mostre os 
aumentos e reduções das diferentes naturezas de itens de cada rubrica dos fundos 
patrimoniais 
 

 

       9.3 – Quantia escriturada de ativos financeiras dados em garantia 

Natureza 

 

Quantia 
bruta 

Depreciações 
acumuladas 

Quantia 
escriturada 

Garantia prestada 

Edifício Minilar 2 175 125,20 -18 567,50 156 557,70 Hipoteca a favor Montepio Geral 

2 Lotes prediais 83 532,04  83 532,04 Hipoteca a favor IGF Seg Social 

          

  258 657,24 -18 567,50 240 089,74   

          

 

9.4– Dívidas da entidade reconhecidas à data do balanço com duração residual superior a 5 
anos 

Entidade 

Quantia 
escriturada 
no final do 

período 

Pagamentos futuros 

Garantia prestada 
1 a 5 anos Mais de 5 anos 

Montepio Geral 111 659,42 60 000,00 51 659,42 Hipoteca edifício Minilar 2 

IGF da Seg Social 246 493,35 140 853,60 105 639,75 Hipoteca 2 lotes prediais 

          

  358 152,77 200 853,60 157 299,17   

          

Rubrica

quantia 

escriturada 

inicial

Aumentos Reduções

Quantia 

escriturada 

final

Fundos 6 033,64 6 033,64

Resultados transitados -515 439,05 203 150,74 -312 288,31

Outras variações nos fundos patrimoniais 260 719,00 -16 322,55 244 396,45

Reultado líquido 103 150,74 146 120,11 -103 150,74 146 120,11

-145 535,67 349 270,85 -119 473,29 84 261,89

Nota: Em aumentos dos Resultados Transitados está incluido o valor do subsídio de 

100,000,00 euros, atribuido pelo Fundo de Socorro Social, para cobertura de prejuízos 

acumulados 
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9.5 – Ajustamentos de valor reconhecidos no período para cada natureza de instrumentos 
financeiros não mensurados ao justo valor 
 

 

Descrição 

Perdas por imparidade 

Reconhecidas 
no inicio do 

período 
Perdas Reversões 

Reconhecidas 
no final do 

período 

Clientes e utentes        

  Clientes  0    0 

  Utentes 0 840,12   840,12 

   0 840,12 0 840,12 

            

 
 

10. Benefícios dos empregados 
 
10.1 O nº me dio de empregados no perí odo foi de 77 

 
10.2 A gere ncia da Fundaça o e  exercida por um Conselho Diretivo, constituí do por sete 

membros: 
 

1– Presidente 
1 – Vice – Presidente 
2 – Secreta rio 
1 – Tesoureiro 
2 – Vogais 

 
10.3 O exercí cio destes cargos e  gratuito 

  

 

 

  O Contabilista Certificado                                                                   O Conselho Diretivo 
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ANA LISE DA SITUAÇA O ORGANIZACIONAL 

 

MODELO ORGANIZACIONAL E DE GESTÃO 

A Fundaça o Bomfim e  tutelada pela Igreja Evange lica Baptista de Braga (IEBB), atrave s do seu o rga o que 

e  a Assembleia Geral da IEBB. E  esta que elege o Conselho Diretivo e o Conselho Fiscal da Fundaça o 

Bomfim. O Conselho Diretivo tem apoio e orientaça o do Conselho Consultivo que o pro prio convidou a ser 

formado.  

Do ponto de vista mais operacional a coordenaça o das equipas e  a funça o de Diretor Executivo que 

responde diretamente a  direça o, coadjuvado por uma diretora financeira. Em cada a rea setorial a 

coordenaça o cabe ao diretor te cnico ou pedago gico que responde perante o diretor executivo, nas suas 5 

a reas de intervença o: Crianças e Jovens; Terceira Idade; Ensino da Musica; Projetos e Formaça o; Pessoas 

sem-abrigo.  

Atualmente o diretor executivo e  uma funça o assumida por 2 membros do conselho diretivo que 

voluntariamente ocupam esta posiça o. 

Apresenta-se o organograma da entidade. 
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RELATO RIO DO CONSELHO FISCAL 
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INFORMAÇO ES DA ENTIDADE 

Fundação Bomfim 

Braga, Rua da Boavista, nº 152-154 
4700-416 Braga 

N.º de tel. 253271267 

Fax 253216236 

Email: info@bomfim.org  

www.bomfim.org 

Facebook:  https://pt-pt.facebook.com/bomfimfundacao 

NIPC: 502 948 884 

 

https://pt-pt.facebook.com/bomfimfundacao



