1. I nt rodução

No final de cada ano deve-se apr esent ar o balanço e o r esumo desse ano. Devese t ambém salient ar os pont os mais mar cant es e import ant es de um período de
act ividade.
A UDF cont inua a apoiar e orient ar os sócios e não sócios que nos pr ocuram,
desde a pr escri ção à aquisição de ajudas t écnicas, informação sobre acesso a
cr édit os bonificados par a aquisi ção de habit ação per manent e, r equeriment os
diver sos para a segurança social, ent re out r os, em especial quest ões relat ivas à
nova Prest ação Social para a I nclusão.
As cont as da UDF foram desde a sua cr iação e at é ao present e elabor adas com
r igor e t ransparência, sendo que o garant e da nossa sobr evivência cont inua a
pr ovir de pequenos donat ivos e das quot as dos associados.

2. Dem onst ração de Receit as e Despesas
2.1. Receit as
Descr ição

€
137.00
740.00
300.00

Quot as/ Joias
Donat ivos
Est or no
2.2. Despesas
Descr ição
Com unicações( Corr ei o,Regist os) Mat erial Escrit ór io
Est or no
Dom ínio UDF/ DF Plano aloj am ent o sit e UDF
Post ais Nat al-APBP / Pack Escolinha
Mat erial I nf or m át ico / Escrit ór io

€
96.17
300
98.40
27.00
169.84

3. Anex o com cont a- corr ent e e ex t r act o ban cár io f inal ano 201 7
4. Balanço Final
Despesa

Receit a
455.86

2117.71

Saldo
1 66 1.8 5

5. Out r as inf or m ações r elevant es
Não exist em dívidas de impost os ao Est ado em at r aso por r egular izar.
Não exist em dívidas em at r aso á Segurança Social, por r egular izar .
O modelo 22 do I RC do ano 2016, foi ent r egue no t empo r egular .
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