FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA
Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014
1. IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE
1.1 Designação da Entidade: Fundação Cidade da Ammaia
1.2 Sede: Estrada da Calçadinha, 4, São Salvador da Aramenha
1.3 NIPC: 504 233 297
1.4 Natureza da Actividade: A Fundação Cidade da Ammaia é uma pessoa colectiva de direito
privado, dotada de personalidade jurídica e tem por objecto a prossecução de acções de ordem cultural,
educativa e filantrópica, podendo actuar nas áreas da ciência, social e desporto.

1.5 - Sempre que não exista outra referência os montantes encontram-se expressos em
euros.

2.
REFERENCIAL
CONTABILÍSTICO
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DE

PREPARAÇÃO

DAS

2.1 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras
A Fundação Cidade da Ammaia apresenta as suas demonstrações financeiras de acordo com o Sistema
de Normalização Contabilística para as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL), aprovado pelo
Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 9 de Março.

2.2 Indicação e justificação das disposições do ESNL que, em casos excepcionais, tenham
sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a
necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e
dos resultados da entidade.
No presente exercício não foram derrogadas quaisquer disposições do ESNL.

2.3 - Indicação e comentário das contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos
conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.
Não são comparáveis os subsídios á exploração entre os exercícios de 2014 e 2013, uma vez que em
2014 apenas foram recebidos subsídios á exploração pagos pelo Município de Marvão.
Não são comparáveis as prestações de serviços com o exercício de 2013, dado que a Fundação Cidade
da Ammaia prestou serviços no âmbito da arqueologia no ano de 2014 no valor total de 49.210,00 €.
No que se refere aos gastos com o pessoal, o aumento que se verifica entre 2014 e 2013, resulta da
percentagem de afectação do pessoal da Fundação Cidade da Ammaia aos trabalhos de escavações
realizados anualmente, e que em 2014, relativamente a um trabalhador representou apenas 25%, tendo
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em 2013, para o mesmo trabalhador representado 50% do valor anual dos gastos desse funcionário. Para
além disso, as taxas da Segurança Social têm sofrido aumentos anuais, reflectindo no aumento dos
gastos desta rubrica.

3 – PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras:
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos da
Fundação Cidade da Ammaia, de acordo com as normas contabilísticas e de relato financeiro para as
entidades do sector não lucrativo.
ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Os activos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao seu custo de aquisição de acordo com
os princípios contabilísticos geralmente aceites, deduzido das depreciações. Alguns destes activos foram
sujeitos a reavaliações livres, nomeadamente, alguns imóveis, em anos anteriores a 2010, tendo-se
reconhecido pela quantia escriturada de acordo com o previsto na NCRF-PE, de forma a proceder-se em
2010 á transição para aquele normativo, considerando tais valores escriturados como custo de aquisição
no balanço de abertura em 01/01/2010. Com a adopção do ESNL, esses valores foram reconhecidos pela
quantia escriturada de acordo com a NCRF-ESNL.
As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados,
pelo método da linha recta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de
bens.
Os activos fixos tangíveis constantes dos bens do património histórico, artístico e cultural, não são
depreciados, de acordo com o ponto 7.15 da NCRF-ESNL. Os terrenos não são sujeitos a depreciação.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Activo Fixo Tangível
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis

Vida Util Estimada
10 a 20 anos
3 a 20 anos
3 a 10 anos
5 a 12 anos

As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alterações
destas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados. O
desreconhecimento dos activos fixos tangíveis, resultantes de venda ou de abate são determinados pela
diferença entre o preço de venda e a quantia escriturada do bem na data da alienação ou do abate, sendo
reconhecido como ganho ou perda nos resultados.
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ACTIVOS INTANGÍVEIS
Os activos intangíveis da Fundação Cidade da Ammaia encontram-se registados ao custo de aquisição
deduzido das respectivas amortizações acumuladas e das perdas por imparidade.
Os activos intangíveis compreendem um projecto de investigação e desenvolvimento denominado
RADIO-PAST (Radiografia do Passado) e que resultou de dois programas desenvolvidos pela
Universidade de Évora, um através de um projecto comunitário em conjunto com outras Universidades
Europeias e outro através de bolsas de investigação acolhidas pelo CIDEHUS, ambos com o objectivo
de efectuar um levantamento “radiográfico” do solo da Cidade da Ammaia, possibilitando verificar os
locais concretos e efectivos da localização e extensão da Cidade, bem como o levantamento em imagens
3D da Cidade da Ammaia.
As despesas de desenvolvimento são reconhecidas como activos intangíveis sempre que se demonstre a
exequibilidade técnica do processo ou produto em desenvolvimento e a intenção e capacidade de
completar o seu desenvolvimento e iniciar a sua comercialização ou uso.
IMPARIDADE DE ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS E INTANGÍVEIS
Em cada data de relato é efectuada uma revisão das quantias escrituradas dos activos fixos tangíveis e
intangíveis com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em
imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respectivos activos de
forma a determinar a extensão da perda por imparidade.
RÉDITO
O rédito compreende o justo valor da venda de bens e prestação de serviços, líquido de impostos e
descontos e é reconhecido como segue:
- o rédito das vendas é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à posse dos bens vendidos
são transferidos para o comprador;
- o rédito das prestações de serviços é reconhecido com referência à fase de acabamento dos serviços
prestados.
IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO
O imposto sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis estimados da entidade,
incidindo apenas sobre os rendimentos comerciais que não estão isentos de IRC.
INVENTÁRIOS
Os inventários de matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizados ao custo de
aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. São excluídos os custos com
empréstimos obtidos.
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SUBSÍDIOS
Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a empresa cumprirá
as condições a eles associadas.
Os subsídios à exploração são reconhecidos na demonstração de resultados de forma sistemática durante
os períodos em que são reconhecidos os gastos que os mesmos visam compensar.
Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos Fundos Patrimoniais, sendo
subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respectivo activo
subsidiado.
BENEFICIOS DOS EMPREGADOS
Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem férias, subsídios de férias e respectivos encargos a
pagar no exercício seguinte, que de acordo com a legislação laboral se vencem a 31 de Dezembro de
cada ano.
As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidos como gastos no período em
que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um
passivo que se extingue com o respectivo pagamento.
INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Os instrumentos financeiros encontram-se valorizados de acordo com os seguintes critérios:
Contas a Receber de Clientes e Outros Devedores
As dívidas a receber de clientes e outros devedores estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de
imparidade. A imparidade das contas a receber é estabelecida quando há evidência objectiva de que a
empresa não receberá a totalidade dos montantes em dívida conforme as condições originais das contas
a receber.
Caixa e Equivalentes de Caixa
Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e
depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.
Contas a Pagar a Fornecedores e Outros Credores
As contas de fornecedores e de outros credores encontram-se mensuradas pelo método do custo.
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Empréstimos
Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.
Periodizações
As transacções são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do
momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os
correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras Contas a Receber e a Pagar” e
“ Diferimentos”.

3.2 – Principais Pressupostos Relativos ao Futuro:
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a
partir dos registos contabilísticos da Fundação Cidade da Ammaia.

4 – POLITICAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS
CONTABILÍSTICAS E ERROS:
Não ocorreram alterações nas estimativas contabilísticas. Não foram detectados erros.

5– ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS:
a) Os activos fixos tangíveis adquiridos em exercícios anteriores, bem como todos os adquiridos no
exercício e os que se encontram em curso, encontram-se registados ao custo de aquisição,
deduzidos das correspondentes depreciações e das perdas por imparidade acumuladas;
b) O património histórico e cultural refere-se a todos os trabalhos de arqueologia e de conservação
realizados ao longo dos anos na Cidade Romana da Ammaia, estando valorizados com base nas
aquisições de bens e serviços necessários á sua obtenção;
c) A aumento do património histórico e cultural ocorrido no exercício de 2014 refere-se á
valorização das escavações realizadas no Fórum, tendo por base gastos do pessoal afecto á
Fundação Cidade da Ammaia e aos gastos ocorridos com a Escola de Verão, totalizando
34.492,74 €, bem como aos trabalhos de restauro da Porta Sul e do espólio do museu, realizados
por bolseiros e que totalizaram 87.945,00 €.
d) As depreciações foram efectuadas pelo método da linha recta;
e) No exercício de 2014, não foram sujeitos a depreciação os terrenos e os bens do património
histórico, artístico e cultural.
f) As vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afectação do desempenho;
O quadro que se segue mostra o desenvolvimento das diferentes rubricas que compõem os activos fixos
tangíveis:
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Descrição

1 de Janeiro 2013
Valor de aquisição ou reavaliado
Depreciação Acumulada
Valor Líquido
31 de Dezembro 2013
Valor líquido em 1 de Janeiro 2013
Aquisições
Depreciação do Exercício
Anulação de Depreciações
Excedente de Revalorização
Perda por Imparidade
Valor Líquido em 31 de
Dezembro 2013
1 de Janeiro 2014
Valor de aquisição ou reavaliado
Depreciação Acumulada
Valor Líquido
31 de Dezembro 2014
Valor líquido em 1 de Janeiro 2014
Aquisições
Anulação de Depreciações
Alienações
Depreciação do Exercício
Valor Líquido em 31 de
Dezembro 2014
31 de Dezembro 2014
Valor de aquisição ou reavaliado
Depreciação Acumulada
Valor Líquido

Bens do
Património
Histórico e
Cultural

Total

Administrativo

Outros
Activos
Fixos
Tangiveis

289.298,12
-266.666,53
22.631,59

139.173,37
-127.357,08
11.816,29

134.551,83
-134.445,58
106,25

3.555.059,02
-1.071.104,91
2.483.954,11

1.138.493,60
0,00
-38.910,15

22.631,59
0,00
-7.184,64

11.816,29
0,00
-3.938,81

106,25
0,00
-106,25

2.483.954,11
31.382,10
-50.139,85
0,00
0,00
0,00

1.342.288,48

1.099.583,45

15.446,95

7.877,48

0,00

2.465.196,36

1.342.288,48
0,00
1.342.288,48

1.681.129,32
-581.545,87
1.099.583,45

289.298,12
-273.851,17
15.446,95

139.173,37
-131.295,89
7.877,48

134.551,83
-134.551,83
0,00

3.586.441,12
-1.121.244,76
2.465.196,36

1.342.288,48
122.437,74

1.099.583,45
0,00

15.446,95
0,00

7.877,48
1.115,05

0,00
0,00

0,00

-38.910,15

-7.184,64

-4.310,46

0,00

2.465.196,36
123.552,79
0,00
0,00
-50.405,25

1.464.726,22

1.060.673,30

8.262,31

4.682,07

0,00

2.538.343,90

1.464.726,22
0,00
1.464.726,22

1.681.129,32
-620.456,02
1.060.673,30

289.298,12
-281.035,81
8.262,31

140.288,42
-135.606,35
4.682,07

134.551,83
-134.551,83
0,00

3.709.993,91
-1.171.650,01
2.538.343,90

Terrenos e

Equipamento

Equipamento

Edificios

Básico

1.310.906,38
0,00
1.310.906,38

1.681.129,32
-542.635,72
1.138.493,60

1.310.906,38
31.382,10
0,00
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6 – ACTIVOS INTANGÍVEIS:

Descrição

Projecto RADIO-PAST

Programas
de Computador

Total

744.354,78
0,00
744.354,78

0,00
0,00
0,00

744.354,78
0,00
744.354,78

744.354,78
210.131,50
0,00

0,00
0,00
0,00

744.354,78
210.131,50
0,00

954.486,28

0,00

954.486,28

954.486,28
0,00
954.486,28

0,00
0,00
0,00

954.486,28
0,00
954.486,28

954.486,28
0,00
0,00

0,00
584,25
-194,73

954.486,28
584,25
-194,73

954.486,28

389,52

954.875,80

954.486,28
0,00
954.486,28

584,25
-194,73
389,52

955.070,53
-194,73
954.875,80

1 de Janeiro 2013
Custo
Amortização Acumulada
Valor Líquido

7–

31 de Dezembro 2013
Valor líquido em 1 de Janeiro 2013
Adições
Amortizações do Exercício
Valor Líquido em 31 de Dezembro
2013
1 de Janeiro 2014
Custo
Amortização Acumulada
Valor Líquido
31 de Dezembro 2014
Valor líquido Inicial
Adições
Amortizações do Exercício
Valor Líquido em 31 de Dezembro
2014
31 de Dezembro 2014
Custo
Amortização Acumulada
Valor Líquido
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RÉDITO:
Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

Rubricas
Vendas:
Mercadorias
Prestação Serviços:
Visitas Museu
Outras Prestações de Serviços
Subsidios, Doações e Legados à Exploração
- Câmara Municipal de Marvão
- Universidade de Évora
- Doações e Heranças (Donativos)

Outros Rendimentos e Ganhos:
Rendimentos Suplementares
Outros Proveitos Operacionais
Descontos Pronto Pagamento Obtidos
Subsidios ao Investimento
Outros
Juros e Outros Rendimentos Similares:
Juros de Depósitos Bancários
Outros
Total

2014

2013

Variação

629,95

805,98

-176,03

12.072,00
49.210,00

10.452,00
0,00

1.620,00
49.210,00

46.170,00
0,00
0,00

46.170,00
15.000,00
0,00

0,00
-15.000,00
0,00

0,00
0,00
0,10
31.804,26
6,89

0,00
0,00
0,00
42.393,04
0,00

0,00
0,00
0,10
-10.588,78
6,89

139.893,20

0,00
0,00
114.821,02

0,00
0,00
25.248,21

8 – SUBSIDIOS:
Os subsídios só são reconhecidos quando recebidos ou após existir segurança de que a entidade
cumprirá as condições a eles associadas. Os subsídios reconhecidos referem-se a contratos assinados
com os Programas “AVNA”, “AINA” e do Fundo de Turismo, bem como a apoios ao investimento do
Municipio de Marvão e do Parque Natural da Serra de S. Mamede. São subsídios não reembolsáveis,
relacionados com activos fixos tangíveis, estando recebidos na totalidade.
Os subsídios ao investimento são inicialmente considerados nos fundos patrimoniais, sendo
subsequentemente transferidos para resultados durante a vida útil estimada do respectivo activo
subsidiado.
Durante o exercício de 2014, a Fundação Cidade da Ammaia recebeu subsídios á exploração do
Município de Marvão no valor de 46.170,00 €.
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9 – BENEFICIOS DOS EMPREGADOS:
Os gastos com o pessoal foram os seguintes:

Gastos com Pessoal
Remunerações dos orgãos sociais
Encargos sobre remunerações orgãos sociais
Remunerações do pessoal
Encargos sobre remunerações do pessoal
Seguros
Outros gastos
Total

2014
0,00
0,00
42.939,33
7.405,25
709,10
4.437,87
55.491,55

A rubrica “outros gastos” inclui gastos com subsídios de alimentação. Foram considerados os benefícios
de curto prazo, referentes a férias e subsídios de férias, a pagar no próximo exercício, bem como o
subsidio de Natal de 2014 que não foi processado neste exercício.
Os órgãos sociais, não são remunerados, e são constituídos da seguinte forma: Conselho de Curadores =
9; Conselho de Administração = 5; Conselho Consultivo = 20 e Conselho Fiscal = 3.
No exercício de 2014, não ocorreram alterações dos órgãos sociais.

10 – INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
Políticas Contabilísticas
Bases de mensuração utilizadas para os instrumentos financeiros e outras políticas contabilísticas
utilizadas para a contabilização de instrumentos financeiros relevantes para a compreensão das
demonstrações financeiras.

10.1 – Clientes e Outros Devedores
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de clientes e outros devedores apresentavam a seguinte
composição:
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Descrição

Clientes
Adiant. Ao Pessoal
Outras Contas a Receber
Total

Activos Financeiros
Mensurados ao
Custo
0,00
3.388,75
20,93
3.409,68

2014
Perdas por
Total
Imparidade
Acumuladas
0,00
0,00
0,00
3.388,75
0,00
20,93
0,00
3.409,68

2013
Activos Financeiros
Perdas por
Mensurados ao
Imparidade
Custo
Acumuladas
0,00
0,00
0,00
0,00
38,48
0,00
38,48
0,00

Total
0,00
0,00
38,48
38,48

10.2 – Fornecedores e Outros Credores
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, as rubricas de fornecedores e outros credores apresentavam a
seguinte composição:

Descrição

Fornecedores
Adiantamentos Clientes
Outras Contas a Pagar
Total

Passivos Financeiros
Mensurados ao
Custo
2.122,25
0,00
56.970,21
59.092,46

2014
Perdas por
Total
Imparidade
Acumuladas
0,00
2.122,25
0,00
0,00
0,00
56.970,21
0,00
59.092,46

Passivos Financeiros
Mensurados ao
Custo
4.474,49
8.669,22
52.066,95
65.210,66

2013
Perdas por
Total
Imparidade
Acumuladas
0,00
4.474,49
0,00
8.669,22
0,00
52.066,95
0,00
65.210,66

10.3 – Caixa e Depósitos Bancários
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 a rubrica caixa e depósitos bancários apresentava a seguinte
decomposição:

Descrição
Caixa e Depósitos Bancários
Activos
Caixa
Depósitos á Ordem
Total

2014

2013

166,37
2.716,66
2.883,03

433,85
1.263,49
1.697,34
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10.4 – Financiamentos Obtidos
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de “Financiamentos Obtidos” apresentava a seguinte
decomposição:

Descrição
Centro de Emprego
Suprimentos Curadores
Total

Corrente
0,00
48.079,92
48.079,92

2014
Não Corrente
3.682,93
0,00
3.682,93

Total
3.682,93
48.079,92
51.762,85

Corrente
0,00
48.079,92
48.079,92

2013
Não Corrente
3.682,93
0,00
3.682,93

Total
3.682,93
48.079,92
51.762,85

11 – IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO:
Os impostos sobre o rendimento reconhecidos na demonstração de resultados dos exercícios findos em
31 de Dezembro de 2014 e 2013 podem ser detalhados como segue:

Descrição
Corrente

2014
40,06
40,06

2013
6,89
6,89

12 – INVENTÁRIOS:
As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição e é
utilizado o sistema de inventário intermitente.
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, os inventários da entidade detalham-se conforme segue:
Movimentos
Saldo Inicial
Compras
Regularizações
Saldo Final
Gastos no Exercício

Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
0,00
433,59
0,00
0,00
433,59

Os gastos de inventários referem-se ás compras de cafés e aguas que são vendidos no museu.

18

FUNDAÇÃO CIDADE DA AMMAIA
Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2014

13 – OUTRAS INFORMAÇÕES
13.1 – Estado e Outros Entes Públicos
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de “Estado e Outros Entes Públicos” apresentava a
seguinte decomposição:

Descrição
Estado e Outros Entes Públicos
Activos
IVA
Total
Passivos
IRC a Pagar
Retenção Impostos Rendimentos
IVA
Contribuições para a Segurança Social
Total

2014
Corrente

2013
Corrente

0,00
0,00

10,35
10,35

40,06
1.362,00
20,96
13.291,67
14.714,69

6,89
6.251,16
13,75
8.888,65
15.160,45

A 31 de Dezembro de 2014, encontrava-se em mora o valor de 870,00 € referente a retenções de
rendimentos de trabalho dependente, pagas em Fevereiro de 2015. As contribuições para a Segurança
Social dizem respeito às contribuições do mês de Dezembro a pagas em Janeiro de 2015 e ao acordo
prestacional celebrado com a Segurança Social.

13.2 – Diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2014 e 2013, a rubrica de “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

Diferimentos
Activos
Gastos a Reconhecer
Seguros
Total

2014
Corrente

2013
Corrente

63,43
63,43

79,66
79,66
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________________________

O Conselho de Curadores

______________________________
______________________________
______________________________
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