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ANEXO AS CONTAS PARA O PENÍOOO FINDO EM 3 l DE DEZT,MBRO DE 2O2O

1.. TDENTTFTcAçÃo
A entidade ruruoaçÃo GIL EANNEs, NIF 504668340 tem no seu fim principar a atividade museorógica, tendo sido

ffi:ïï:.dt 
Instituição de utilidade Pública por despacho de 14 de setembro de 2001 da presidência do consetho de

Encontra-se registada na conservatória do Registo comercial de Viana do castelo, sob a lúatrícura n.e 12 e com oPatrimónio Social de 326.600,97 euros.

2. REFERENCIAL CONTABITÍSTICO DE PREPARAçÃo DAS DE:M6NSTRAçÕE'
FINANCEIRAS
As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidade com as Normas contabilísticas e de RelatoFinanceiro (NCRF) do sistema de Normalização contabilístico (sNC), aprovado pelo Decreto-l-ei nq15g/200g, de L3 dejulho.

Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade da Fundação, relativamente à suaatividade.

o ano de 2010 foi o primeiro ano em que se adotou o novo referencial contabilístico (sNC). Na transição foi apenasefetuada a reclassificação de ativos e passivos, não se tendo registado quarquer alteração na rrespetiva mensuração.
A informação financeira apresentada neste Relatório e contas e perfeitamente comparável com a do ano anterior.
A partir de 2019 e com mois efetividode o partir de 2020, passou-se a adotar o referenci,al sNC-Ap, stsrEMA DENoRMALIzAÇÃo coNTABtLísrtcA PARA ADMtNtsTRAçÕEs prJBLtcAs, que teve impocto sobretudo oo níver da rerevoçõoem termos de peças de anólise, nomeodqmente mopas relotivos ao orçamentu e suqs componÉtntes de execucão.
os valores apresentados, sarvo indicação em contrário, são expressos em Euros (€).

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
3.1 Investimentos

os ativos intangíveis encontram-se registados pelo custo de aquisição deduzido das amortizações acumuladas.
os ativos fixos tangíveis estão relevados ao custo de aquisição e de reavaliação deconente de diplomas legais,acrescidos de todas as despesas necessárias para a sua utilizaçãà, riqriJos das respetivas deprer:iações acumuladas.
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@Aquando da sua alienação ou abate, os ganhos ou perdas são determinados pela comparaçiìo da receita obtida com ovalor contabirístico, sendo a diferença reconhecida nos resultados operacionais. 
ra recetra obtida com o 

ios custos com a manutenção e reparação que se espera que aumentem a vida útil destes ati,yos fixos são capitalizados, %sendo os restantes registados como gastos do período em que ocorrem.
As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes anuais, utirizanoo-se para o efeito astaxas máximas de depreciação legalmente fixaoas.

3.2 lnventários

As mercadorias encontram-se mensuradas pelo seu valor de aquisição acrescido das demais despesas acessórias decompra ocorridas até à sua entrada nos armazéns da empresa.

3.3 Especialização dos Exercícios

A informação financeira é preparada no pressuposto do acréscimo, sendo o efeito das operações e dos acontecimentosreconhecido quando ocorre, independentemente do seu recebimento ou pagamento. os lìendimentos/Gastos quesejam de imputar ao período, cujo varor rear não seja conhecido, são estimados.
3.4 lnstrumentos Financeiros

Dívidas de Terceiros

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal, deduzidas de eventuais perdas por imparidade,reconhecidas na rubrica de Perdas por imparidade em contas a receber. As perdas por lmparirJade são baseadas numaavaliação da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade dos saldos, anulação de dívidase outros fatores. Normarmente as dívidas de terceiros não vencem juros.

contos o Pogor o Fornecedores e outrqs dívidas a terceiros

As contas a pagar a Fornecedores e outros são registados pelo método do custo, dado que incluem na sua generalidadevalores a pagar de curto prazo, decorrentes da atividade operacional da empresa.
Caixq e seus equivalentes

os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caÍxa e depósitosbancários, normalmente vencíveis a menos de três meses, e que possam ser imediatamente nÌobilizáveis com risco dealteração de valor insignificante.

3.5 Rédito

os proveitos decorrentes das Vendas e Prestações de serviços compreendem o valor, líquido de imposto sobre o valoracrescentado' obtido pela venda de mercadorias, diminuído do valor das devoluções e descontos comerciais ou dequantidade concedidos.

4. FLUXOS DE CAIXA
4'1 As quantias apresentadas em caixa e Depósitos Bancários à data de Baranço, encontram-se totalmente disponíveispara uso.
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4'2 Em 31 de Dezembro de 2020 e de 2019 a decomposição da rubrica de caixa e depósitos bancários é a seguinte:

Saldo em 3tlL2lZOtg
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5. ALTE RAçÕES NE POLÍTICAS CONTABTTÍSTICAS/ESTIMAÏ'IVAS E
CoRRECçÃo uE ERRoS FUNDAMENTAIS
Durante os períodos findos em 3L de dezembro de 2020 e de 2019 não
contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

foram efetuadas alterações de políticas

6. ACTIVOS INTANCÍVETS
os ativos intangíveis encontram-se completamente amortizados, sendo constituídos pelo Registo do Logotipo nomontante de 200€.

7. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Movimentos ocorridos no período:

Ativo Bruto
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&12.771,62

Sqldo lniciol Aumentos / Alienações Soldo Findl

ldifícios e Outras Construcões 1,.527.827,461 1..527.827,46 +

:quipamento Básico t58.259,371 158.259,37 Ê

q uipamento Ad min istrativo t1..262,46 t -t L1.262,46 Í
Cutros Ativos Fixos Tangíveis 35.610,40 ( 35.610.40 (

L.732.959,69 < L.732.959,691

Depreciações Acumuladas

difícios e Outras Construções
913.853,57

151.648,37 153.854,38

LA.8M,7L

tros Ativos Fixos Tangíveis
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B. TNVENTÁruos
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 2020 e de 2019 a decomposição da rubrica de inventários é a seguinte:
Rubrica Safdo em 3tlL2l2O2O Saldrr em 3LlL2l2Ot9

Vlercadorias 75.099,L7 69.709,611

75.099,11t 69.709,611

Viana do Castelo, 07 de junho de2O2t

O Conselho Diretivo
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