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QUADRO DE GANHOS
P e rí odo 2 0 16

Réditos
rec onhec idos
no período

P e rí odo 2 0 15

Variaç ão
Variaç ão
Proporç ão
Proporç ão fac e perc entual
perc entual fac e
fac e ao total
Réditos
ao total dos
fac e aos
aos réditos
dos réditos
rec onhec idos
réditos
réditos
rec onhec idos
rec onhec idos
no período
rec onhec idos rec onhec idos
no período
no período
no período
no período
anterior
anterior

Donativos

7 323,29

3,36%

-77,91%

33 144,78

17,34%

-65,21%

Campanhas de
Angariaç ão

129 612,73

59,39%

64,80%

78 648,81

41,14%

238,65%

Rendimentos
Patroc inadores,
Colaboradores e
Quotas

23 600,23

10,81%

80,21%

13 096,09

6,85%

-34,02%

Dontativos em
Espéc ie

57 713,60

26,44%

-12,94%

66 294,37

34,68%

868,83%

Tota is

218 249,85

100,00%

191 184,05

100,00%

O ano de 2016, marcado por uma orientação geral da AND em desenvolver estruturas
de angariação de fundos a longo prazo em substituição das formas de angariação de
fundos a curto e imediato prazo, constituíram a principal mudança financeira
ocorrida nos rendimentos da Associação. Esta orientação realizou a aposta das quotas
mensais e das campanhas de angariação que permitem planear os projetos de ajuda
humanitária da Associação no decorrer de todo o ano, e que apresentaram uma
melhoria no serviço prestado aos projetos. Pela primeira vez, foi possível organizar
de forma mais estruturada o apoio prestado aos beneficiários da Associação com
maior frequência.
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QUADRO DE GASTOS
Gastos Operacionais
Gastos em Projetos Gastos em Estrutura

Total

%

Serviços

29 966,20 €

4 625,88 €

34 592,08 €

22,49%

Bens

57 165,82 €

443,08 €

57 608,90 €

37,45%

Deslocações e Comunicações

20 075,69 €

1 476,80 €

21 552,49 €

14,01%

Instalações e Relacionados

36 105,61 €

3 964,94 €

40 070,55 €

Total

143 313,32 €

10 510,70 €

153 824,02 €

93,17%

6,83%

26,05%
100,00%

100,00%

Os gastos operacionais de 2016, apresentaram de igual modo algumas mutações face
a aplicação de disponibilidades do ano transato. Com uma maior aposta em bens
humanitários e equipamentos em detrimento dos gastos com serviços humanitários,
a AND deu prioridade à ajuda humanitária de primeira necessidade ao invés do apoio
em processos de formação e similares. Nas restantes rubricas, enquanto a Associação
manteve a sua estrutura de gastos quanto às instalações e relacionados, aumentou
significativamente as suas despesas com deslocações e comunicações muito
marcadas pela resposta de emergência e participação em mais fóruns de
comunicação para aumentar a sua rede de parceiros e patrocinadores.
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

De acordo com as secções anteriores deste relatório, é possível identificar os
movimentos de gastos e ganhos expressos nesta Demonstração de Resultados por
Natureza. Neste Exercício, o Resultado Liquido apurou-se negativo devido ao
investimento em novos projetos que a Associação decidiu realizar para aumentar a
sustentabilidade de entrada de fundos para chegar mais ajuda a beneficiários no
exercício seguinte.
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BALANÇO CONTABILÍSTICO

Neste Balanço Contabilístico verificamos que apesar do valor do resultado líquido ser
negativo devido ao elevado esforço com novos projetos, já mencionado na secção
anterior, a posição económica da Associação ficou assente nos valores representados
pela rúbrica dos depósitos bancários.
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