
 

 

 

 

 

Relatório de contas 

2015 

 

 

 

 

 
 
 
 
ÍNDICE  

http://udf.pt/wp-content/uploads/2011/09/UDF51.png


 

 Página 2 
 

 
 
 
1. Introdução  
 
2. Demonstração de Receitas e Despesas 
 
3. Anexo com conta-corrente e extracto bancário final ano 2015 
 
4. Balanço Final 
 
5.Outras informações relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

http://udf.pt/wp-content/uploads/2011/09/UDF51.png


 

 Página 3 
 

1. Introdução  
 
 

No final de cada ano deve-se apresentar o balanço e o resumo desse ano. Deve-se 

também salientar os pontos mais marcantes e importantes de um período de 

actividade. 

A crise económica e social continuou a sentir-se de forma significativa na nossa 

associação, houve sócios que suspenderam o pagamento das suas quotas, tivemos 

impossibilidade de realizar actividades programadas por falta de recursos 

materiais e humanos. 

Continuamos no entanto apoiar e orientar os sócios que nos procuram, desde a 

prescrição à aquisição de ajudas técnicas, informação sobre acesso a créditos 

bonificados para aquisição de habitação permanente, requerimentos diversos 

para a segurança social, entre outros. Continuamos igualmente ajudar muitas 

pessoas que não sendo sócias nos procuram com variadíssimas questões. 

As contas da UDF foram desde a sua criação e até ao presente elaboradas com 

rigor e transparência, sendo que o garante da nossa sobrevivência provêm de 

pequenos donativos e das quotas dos associados. 

 

 

 

 

 

 
 
2. Demonstração de Receitas e Despesas 
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2.1. Receitas 
 

Descrição € 

Quotas/Joias 90.00 

Donativos 434.00 

 
2.2. Despesas 
 

Descrição € 

Comunicações(Correio,A.R., Registos) 42.34 

Telecomunicações 30.00 

Despesas Bancárias com:   

Comissão de Manutenção  70.00 

Imposto de Selo/IRS/C 2.80 

Domínio UDF/DF/SEO 94.75 

Servidor site UDF 14.76 

Postais Natal-APBP 17.00 

Informática   58.79 

 
Realça-se o facto da despesa não ser superior devido à disponibilidade dos 

membros da Direcção, a título particular e sem qualquer contrapartida, em 

colocar à disposição da associação internet, meios materiais como impressora e 

PC, bem como espaço físico na sua habitação de forma a que as actividades e 

diversos contactos com os associados pudessem decorrer com normalidade. A 

partir do último trimestre de 2015 (Outubro, Novembro e Dezembro) o Banco BPI 

teve a iniciativa de deixar de cobrar  a “Comissão de Manutenção”, para todas as 

entidade de cariz social, sendo esta uma iniciativa que há muito pedíamos e 

ansiávamos  pois esta verba era muito pesada para o nosso parco orçamento, 

trimestralmente  a quantia 15€, eram a quota anual de três sócios.  

 
3. Anexo com conta-corrente e extracto bancário final ano 2015 
 
 
 
4. Balanço Final 
 

Despesa Receita Saldo 

557.69 1385.04 
Saldo de 2013          838.04  
Receita de 2014      547.00 

1 015,27 
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5. Outras informações relevantes  
 
Não existem dívidas de impostos ao Estado em atraso por regularizar.  

Não existem dívidas em atraso á Segurança Social, por regularizar. 

O modelo 22 do IRC do ano 2014, foi entregue no tempo regular. 

 

 

A Direcção 

__________________________________ 

(Presidente) 

__________________________________ 

(Tesoureiro) 

__________________________________ 

(Secretário) 
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