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ANEXo Às

conrAs pARA o peRÍooo FINDo EM 31 DE DEZEMBRo

DE z0L9

1. IDENTIFICAçAO
A entidade furuonçÃo GIL EANNES, NIF 504668340 tem no seu fim principal a atividade museológica, tendo sido
considerada Instituição de Utilidade Pública por despacho de 14 de setembro de 2001 da Presidência do Conselho de
Ministros.
Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo, sob a Matricula n.9 12 e com o
Património Social de 326.600,97 euros.

2. REFERENCIAL CONTABIL|STICO DE PREPARAçÃO DAS DEMONSTRAçÕES
FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro (NCRF) do Sistema de Normalização Contabilístico (SNC), aprovado pelo Decreto-Lei ne158/2009, de 13 de
Julho.
Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade da Fundação, relativamente à sua
atividade.

O ano de 2010 foi o primeiro ano em que se adotou o novo referencial contabilístico (SNC). Na transição foi apenas
efetuada a reclassificação de ativos e passivos, não se tendo registado qualquer alteração na respetiva mensuração.
A informação financeira apresentada neste Relatório e Contas e perfeitamente comparável com a do ano anterior.
Os valores apresentados, salvo indicação em

contrário, são expressos em Eugos (€).

.POLÍTIEAS EONTABITÍSTICAS
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pela comparaçãq da receita obtida com o

Os custos com a manutenção e reparação que se espera que aumentem a vida útil destes ativos fixos são
sendo os restantes registados como gastos do peÍíodo em que ocorrem.
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As depreciações são calculadas de acordo com o metocio das quotas constaÍìtes ar.iuais. uiriizanic-se
taxas máximas de depreciação legalmente fixadas.
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3,2 lnventários

As mercadorias encontram-se mensuradas pelo seu valor de aqui.sição acrescido cias deilais oespesas à(,e5soirà5 urì
conìpra ocorridas ate à sua erttrada nos armazéns da empresa

3.3 Especialização dos Exercícios
A infornração financeira e preparada no pressuposto do acrescimo, sendo o eÍeito das operações e ctos aconiecìinentcs
recorrhecido quando ocorre, independentemente do seu recebinrento ou pagamento Os Rendìmentos,/Gastos qi:e
sejam de inìputar ao período, cujo valor real não seja conhecido, são estimados
3.4 lnstrumentos Financeiros
Dívidos de Terceiros

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nonrinal, deduzidas de eventuais perdas cor inroarirjatie,
reconhecidas na rubrica de Perdas por imparidade em contas a receber As perdas por lrnpai'iclacie são baseatias tìi.rìlril
avaliação da probabilìdade de recuperação dos saldos das contas ê receber, antìguidaclc, dos saldos, arrulaçiìo rje dívidas
e outros fatores. Nornralmente as dívidas de terceiros t-tão vencem 1i;ros

Contas o Pogar o Fornecedores e Outros divídas a terceiros
As contas a pagar a Fornecedores e Outros são registados peio r-r-retodo do custo, dado qr-re incluern n:l sLra generraiioacet

valores a pagar de curto prazo, decorrentes da atividade operacional da enrpresa.
Coixo e seus equivolentes
Os montantes incluídos na rubrìca de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa e iepósitos
tjç
bancários, normalmente vencÍveÌs a menos de trê. mê!p! tr o!!p iìn<çârÌì ser irleiiatanrente rrcbilìzávej5 c-or';:

'-i:'to

alteração de vaìor insignificante.
3.5 Rédìto
Os proveitos decorrentes das Vendas e Prestações de Serviços cornpreendern o valor, líquido de imposto sobre o valor

acrescentado, obtìdo pela venda de rnercadorìas, dinrìnuído do valor das devoluções e descontos comerciaìs nu
ouantidade concedidos.
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4.1 As quantras apresentadas em Caixa e Depósitos Bancários à data de [ìalarrço, encorìtraryì'se !01êlÍyìe!'ìÌe tlisponiveis
para uso.
4.2 Em 3t ìle Dezerrbro de 2019 e

2018 a decornpclsição da rubrica de cr:ixa É depositos barrcários

.'

Safdo em 3I/1-2l20t9

brica

t

a i;rg(jir-ì!r!ì

Saldoem'11:/12/211,5

400,00 €

osã Ordem
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s. ALTERAçÕEs oE porÍTICAS coNTABrrÍsrrcRS ESTTMATIVAS E
CoRRECçÃo nE ERRos FUNDAMENTAIS
Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e de 2018 não foram efetuadas alterações de políticas
contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

6. ACTIVOS INTANCÍVEIS
Os ativos intangíveis encontram-se completamente amortizados, sendo constituídos pelo Registo do Logotipo no

montante de 20O€.

7. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Movimentos ocorridos no período:

Ativo Bruto
Soldo Iniciql

idifícios e Outras Construções

:quipamento Básico

Aumentos

/

Alienagões

Soldo Final

1.494.995,0r<

32.832,451

7.527.827,46{.

L40.6LL,331

L7.648,041

L58.259,37

I

:quipamento Administrativo

1L.262,461

LL.262,46í.

)utros Ativos Fixos Tangíveis

35.610,40 {

35.610,40

L.682.479,2O1

t

L.732.959,694

50.480,49 {

Depreciações Acumuladas
Soldo lniciql

Aumentos

/

Alíenoções

Saldo Finql

idifícios e Outras Construções

785.070,86 {

69.862,55 {

854.933,41{

:quipamento Básico

L35.8t4,461

15.833,91{

L5L.648,371

L0.670,791

147,921

10.818,71{

futros Ativos

9.706,85

Fixos Tangíveis

9.706,85

94L.262,961
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B. INVENTÁruOS
8.1 As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários são as descritas no ponto 3.2 do presente

relatório.
8.2 Em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 a decomposição da rubrica de inventários é a seguinte:
Rubrica

Safdo em

3í-lt2l20L9

Mercadorias

Safdo em 3tlÍ'2l201;8

69.709,611

44.853,30 {

69.709,61 {

44.853,30 {

Viana do Castelo, 30 dejunho de 2020

A Administração
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