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Relatório de Gestão

O presente relatório de gestão tem como objetivo dar a conhecer aos órgãos

sociais e terceiros com os quais a Fundação tem relações, sobre alguns

aspetos que o Conselho de Administração considera mais relevantes e

relacionados com a atividade desenvolvida pela Fundação Rebikoff-Niggeler no

exercício de 2017.

1- Evolução da atividade da Fundação:
Em 2017, o sistema LULA1000, pela primeira vez, foi usado durante uma

expedição de vários dias de mar consecutivos, no âmbito da atividade do

mapeamento de fauna e habitats das vertentes das ilhas. Para o efeito, o ar e

as baterias do submersível foram recarregados no mar, a seguir a cada

mersão, através de um cabo confeccionado para este fim, possibilitando,

assim, várias imersões seguidas sem a necessidade de ter que entrar num

porto de abrigo entre elas.

Assim, o sistema LULA1000 provou ser apto para operar, durante vários dias

consecutivos, em zonas mais remotas do mar do arquipélago, por exemplo du-

rante uma possível futura expedição na zona das fontes hidrotermais Menez

Gwen ou no Banco Princesa Alice.

A publicação sobre o achamento dos vestígios do submarino de guerra U-581,

em fevereiro, foi um grande sucesso. Esta descoberta correu as notícias em

mais de 26 países, incluindo programas e jornais de grande tiragem, e uma re-

portagem de 12 páginas no jornal National Geographic Portugal.

Além disso, continuaram-se as intervenções de documentação dos destroços e

zona envolvente, ao longo do ano.

Em novembro de 2017, começou-se o projeto de produção da curta-metragem

sobre o mar profundo entitulada Deep Time, para concorrer am vários festivais

e conferências de filmes sobre a natureza.
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O trabalho da Fundação foi divulgado no âmbito de várias conferências, na

Região, na Madeira e no continente. 

A Fundação no ano de 2017 teve um volume de negócios de 123 375,00 €.

Ao nível dos resultados líquidos e meios libertos, a sua influência e evolução

pode medir-se através dos seguintes indicadores:

2017 2016 Variação (%)

Resultados Líquidos -97 730,73 -156 833,09 -60,47%

Em termos de resultados líquidos a Fundação diminuiu o resultado líquido

negativo face ao ano anterior, devido ao aumento das vendas/prestações de

serviços e dos subsídios à exploração recebidos.

Em relação ao crescimento propriamente dito da Fundação como pudemos ver

no quadro seguinte conclui-se que a Fundação no ano de 2017 face ao ano de

2016 mostrou uma diminuição.

2017

Crescimento da Fundação -7,295

2- Fatos Relevantes ocorridos após o termo do exercício

Não ocorreram acontecimentos subsequentes que impliquem ajustamentos ou

divulgação nas contas do exercício.

3- Evolução previsível da atividade
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Além dos projetos de longo prazos e contínuos (mapeamento de habitats e

fauna do mar profundo, trabalhos científicos e de documentação no sítio do U-

581, e outros), destacam-se as seguintes atividades com previsão de

continuação ou concretização em 2018:

9.1 DEEP TIME: a curta-metragem DEEP TIME, que será integralmente produ-

zida pela Fundação Rebikoff-Niggeler será concluído nos primeiros meses de

2018, para submissão em festivais internacionais de filmes sobre a natureza e

os oceanos.

9.2 Exposição no Parlamento Europeu em Bruxelas: Encontra-se em fase de

planeamento, para realização em junho de 2018, uma exposição com fotografi-

as e filmes, sobre a Fundação Rebikoff-Niggeler e seu trabalho de documen-

tação do mar profundo dos Açores, no Parlamento Europeu em Bruxelas, a

convite do Membro do Parlamento Europeu Dr. Ricardo Serrão Santos. 

9.3 parceria científica no âmbito do projeto SponGES: Prevê-se para o ano de

2018, a realização de uma série de mergulhos no campo de esponjas de rofun-

didade a sul da ilha do Pico, em colaboração com o IMAR da Universidade dos

Açores.

9.4 Documentario sobre U-581: Está em preparação o projeto de realização de

um documentário sobre a Fundação e os trabalhos científicos a decorrer no

naufrágio do U-581, para o canal público alemão ZDF.

4- Breve análise da situação Económico-financeira da Fundação:

 2017 2016 Variação (%)

Solvabilidade 205,10 252,40 -23%

Endividamento 0,00485 0,00395 19%

Autonomia Financeira 0,9951 0,9961 -0,09%

Liquidez geral 155,05 184,00 -19%

No que diz respeito ao rácio de Solvabilidade podemos constatar que a

Fundação teve uma diminuição, passando de 252,40 no ano de 2016 para
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205,10 no ano de 2017, mas continua a demonstrar que não tem quaisquer

dificuldades em satisfazer as suas obrigações com os seus próprios meios.

Em relação ao rácio de endividamento apresenta um ligeiro aumento em

relação ao ano anterior. No entanto, podemos considerar que a Fundação não

tem endividamento.

A  Autonomia Financeira teve uma ligeira diminuição relativamente ao ano

anterior. O que significa que os credores da empresa não têm razões para a

solvabilidade dos seus créditos.

Por último, verificou-se uma diminuição da Liquidez Geral de 184,00 para

155,05 sendo este um valor superior a 1, significa que a empresa continua a

apresentar uma liquidez muito favorável e que não demonstra dificuldades em

manter-se num bom nível, ou seja, que o ativo circulante é suficiente para

pagar as dívidas de curto prazo.

5- Dividas à Administração Fiscal e ao Centro Regional de Segurança
Social

A Fundação não tem em mora qualquer divida à administração Fiscal, nem ao

Centro Regional de Segurança Social, nem quaisquer outras entidades

públicas.

6- Proposta de aplicação de resultados

O resultado líquido do exercício é no valor negativo de -97 730,73 € os quais

terão a seguinte afetação: 100% para resultados transitados.

7- Agradecimentos
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A gerência da Fundação aproveita a oportunidade para agradecer a

colaboração prestada por todos os Colaboradores, Clientes, Fornecedores,

Instituições Bancárias, e demais entidades que com ela se relacionaram.

Horta, 31 de Março de 2018

O Presidente do Conselho da Administração
   

      

 

    

Joachim Jakobsen
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