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Ilana do Gastelo

ANEXO Às coNrAS PARA o

1.

psRÍono FINDo EM 3 LDEDEZEMBR' DEz0zl

rDnNTmlceçÃo

A entidade ruruonçÃo GIL EANNEs, NIF 504668340 tem no seu firn principal
a atividade museológica, tendo sido
considerada Instituição de Utilidade Pública por despacho de 14 de sretembro
de 2001 da presidência do Conselho de
Ministros.

Encontra-se registada na Conservatória do Registo comercial de
Viarna do castelo, sob a Matrícula n.9 12 e com o
Património Social de 326.600,97 euros.

2. REFERENCIAT

coNTABItÍsrICo

DE PREPARAçÃo DAs DEM6N5TRAçÕES

FINANCETRAS
As Demonstrações Financeiras foram preparadas em conformidadr: com
as Normas contabilísticas e de

Relato

Financeiro (NCRF) do sistema rje Normalizaçâo 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 quarquer
alteração na respetiva mensuração.
A informação financeira apresentada neste Relatório e contas e perfeitamente
comparável com a do ano anterior.

A portir de 2019 e com mqis efetividade a partir de 2a20,

pctssou-se a odotar o referenciol sNc-Ap, stsrEMA
DE
NoRMALIzAçÃo coNTABILísrtt:A PARA ADMtNtsTRAçõEs púBLtcAs, qre
teve impacto sobretuda ao nívelda relevação
em termos de peços de onólise, nomeodomente mapas relotivos so
arçãmento e suas componentes de execucão.

os valores apresentados, salvo indicação em contrário, são expressos
em Euros (€).

3. PRINCTPETS. POLÍï'ICAS.CONTABILÍSTICAS
3.1

Inv€stimentos'
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registados pelo custo
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de aquisição deduzido das amortizações acumuladas.

os ati:/:s fixos tangíveis estão relevados ao custo

de aquisição e de reavaliação decorrente de diplomas legais,
acresclclos de todas as despesas necessárias para a sua utilização, líquidos
das respetivas depreciações acumuladas-.
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Aquando da sua alienação ou abate, os ganhos ou perdas são determinados peta
comparação da receita obtida
valor crrntabilÍstico, sendo a diferença reconhecida nos resultados operacionais.
os custos com a manutenção e reparação que se espera que aumentem
a vida útil destes ativos fixos são capitalizados,
sencÍo os restantes relgistados como gastos do período em que
ocorrem.
As depreciações são cralculadas de acordo com o método das quotas
constantes anuais, utilizando-se para o efeito as
taxas máximas de depreciação legalmente fixadas,
3,2 InventárÍos

As mer'cadorias encontram-se mensuradas pelo seu valor de aquisição
acrescido das demais despesas acessórias de
compra ocorridas até ià sua entrada nos armazéns oa empresa.

3.3 Especialização dos Exercícios
A infornnação financeira é preparada no pressuposto do acréscimo,
sendo o efeito das operações e dos acontecimentos
reconhetciclo quando ocorre, independentemente do seu recebimento

ou pagamento. os Rendimentos/Gastos que

sejam de irnputar ao período, cujo valor real não seja conhecido, são
estimados.
3.4 Instrumentos Financeiros

Dívidas de Terceiros

As díviclas de terceircls são registadas pelo seu valor nominal, delduzidas
de eventuais perdas por imparidade,

reconhecidas na rubrica de Perdas por imparidade em contas a receber,
As perdas por lmparidade são baseadas numa
avaliação da probabilidade de recuperação dos saldos das contas
a receber, antiguidade dos saldos, anulação de dívidas
e outros fatores. Normalmente as dívidas de terceiros não vencem juros,
Contos

cr

Pugor a Fornecedores e Outrds dívidas a terceiros

As contas a pagar a Fornecedores e outros são registados pelo
método do custo, dado que incluem na sua generalidade
valores a pagar de curtro prazo, decorrentes da atividade operacional
da empresa.

Cqixa e

sieu,s

equivalentes

Os montaniles incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa
correspondem aos valores de caixa e depósitos
bancários, normalmente vencíveis a menos de três meses, e que possam
ser imediatamente mobilizáveis com risco de
alteração de valor insignificante.
3.5 Rédito

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

4. FLTIXOS DE CAIXA
1-11:.-o^"nt"ts
pa ra uso.

apresentadas ern caixa e Depósitos Bancários à data de Balanço, encontram-se
totalmente disponíveis

4'2 Em 3l' de Dezembro de 2o2:L e de 202o a decomposição da rubrica de
caixa e depósitos bancários é a seguinte:
Rubrica

Safdo em

3thZlZOZl

laixa

Navio Gil Eannes'Doca Comercial

Saldo em SLILZIZO2O
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iueposr[os a urdem

76.149,94

72.77t,62{. ,/

"rry

77.635,7a1

5. AI,TERAçOES DE POIÍTICAS CONTABILÍSTICASIESTIMATTVAS E
coRRrrcçÃo nE ERROS FUNDAMENTATS
Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2o2L e de 202o não foram efetuadas alterações de políticas
contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

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

montante de 200€.

7. AC:T]IVOS FIXOS TANGÍVEIS
Movimentos ocorridos no período:

Ativo Bruto
Sdldo lniciol
ios e Outras Construções

iEquipamento Básico

Aumentos

/

Alienoções

Saldo Final

1.527.827,46<

1.527.827,461

158.259.37

158.259,37

{

16.382.95

{

€

iEquipamento Ad ministrativo

L1.262,461

iuutros Attvos Fixos TangíveÌs

35.610,40 {

-{

t.732.959,69C

5.L20,49 I

5.720,49

<

35.510,40 {

1.738.080,18

t

Depreciações A&$uladas
Sqldo lnicial
iEd

ifícios e Oútras,€onstiuçQes

/

Alienoções

913.853,57

tEquipqmento Básico
'Eq

Aumentos

uipamerrto Ad ministrativo

s1.600,76 {

153.85438 {

2.206,011

10-966,63 {

147,92 *
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B. TNVENTÁnlos
8.1 As políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos
inventários são as descritas nO ponto 3.2 do presente
relatório.
8'2 Em il1 de Dezembro de 2021 e de

2Q2Q a

Rubrica

decomposição da rubrica de inventários é a seguinte:
Saldo em

3th2l20Zt

Mercadorias

Safdo em 3tlr2l2O2O

80.199,29 {

75.099,11 €

80.199,29 (

75.099,11€

Viana do Castelo, 29 de março de 2022

O Conselho Diretivo
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