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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

€
124.00
642.00
120.00

Quotas/Joias
Donativos
Estorno
2.2. Despesas
Descrição
Comunicações(Correio,Registos) Material Escritório
Estorno
Coimas Finanças
Domínio UDF/DF Plano alojamento site UDF
Postais Natal-APBP
Material Informático

€
80.72
120.00
60.00
52.89
17.00
329.95

Recebemos relativamente a Coimas Finanças, uma notificação da Autoridade
Tributária para pagamento da entrega fora de prazo do Mod. 22 do IRC do ano de
2011, pese embora tenhamos feito requerimento para afastamento da mesma em
2012.
Adquiriu-se neste ano uma impressora e um PC, em virtude de avaria sem conserto
do material de informática pessoal que estava colocado à disposição pelos membros
da direcção à UDF.
3. Anexo com conta-corrente e extracto bancário final ano 2016
4. Balanço Final
Despesa

Receita
660,56

1901.27
Saldo de 2015
1015.27
Receita de 2016
886.00

Saldo
1 240,71

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 2015, foi entregue no tempo regular.
A Direcção
__________________________________
(Presidente)
__________________________________
(Tesoureiro)
__________________________________
(Secretário)
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