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INTRODUÇÃO 

 

Pretendemos com este resumo prestar informação a todos os sócios sobre a situação 

financeira da LAFIV.  

2015 foi mais um ano em que mantivemos o equilíbrio entre o nível de receitas e 

despesas. Fizemos novos investimentos no café, nomeadamente a alteração do nome, 

passando agora a denominar-se “Casa da Amoreira – Restaurante e Café”. Passa assim 

a estar mais em destaque a atividade de restauração, que consideramos fundamental 

para o seu sucesso. Fizemos ainda algum investimento na divulgação através de 

publicidade, bem como uma festa de inauguração. Nas restantes atividades e cumprindo 

o que foi proposto no plano de atividades, realizámos em parceria com a CMIN e Junta 

de Freguesia o “Casqueiro Festival do Pão”. Organizámos também a Festa de Natal, 

desta vez num modelo diferente com lanche, animação e distribuição de prendas. 

Do lado da quotização há a registar a perda de alguns sócios, principalmente por 

falecimentos. Tem havido também alguma dificuldade na cobrança de algumas quotas, 

dado que nem sempre conseguimos estar com as pessoas, e como o nosso método de 

cobrança é muito pessoal e de proximidade, acaba por se refletir no sucesso da cobrança 

das mesmas. Continuamos a ter o apoio financeiro da CMIN através do protocolo 

estabelecido. 

O balanço entre despesas efetuadas e receitas foi negativo, mas pouco significativo e 

que não põem em causa a sustentabilidade das contas. 

Por fim uma palavra de agradecimento aos nossos sócios e amigos, sem eles e sem o 

seu apoio não seria possível realizar estas atividades e dar a conhecer e divulgar Idanha-

a-Velha. É com eles que contamos e é para eles que queremos continuar a fazer mais e 

melhor. 

O nosso bem-haja.   
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Despesas e Receitas referentes a 2015 

 

DESPESAS  RECEITAS 

ATIVIDADES Inauguração € 1.603,42  ATIVIDADES Inauguração € 283,10 

 Festival € 4.841,81   Festival € 3.532,00 

 Festa Natal € 1.220,04   Festa Natal € 00,00 

 TOTAL  € 7.665,27   TOTAL  € 3.815,10 

CAFÉ LAFIV  Publicidade € 226,46  DONATIVOS CMIN € 2,500,00 

 Obras e Materiais € 443,96   
Comissão Festas 
(2014) € 170,52 

 Máquina Faturação € 798,27   TOTAL  € 2.670,52 

 TOTAL  € 1.468,69  DIVERSOS Rendas Café € 1.500,00 

DIVERSOS CTT € 23,78   Quotas € 1.602,00 

 Flores € 70,00   Outros € 6,02 

 BPI € 43,59   TOTAL  € 3.108,02 

 IMI € 18,90   TOTAL RECEITAS  
 

€ 9.593,64 

 
Deslocações e 
Aquisições Materiais € 519,12     

 Quotas CCIN € 120,00   TOTAL RECEITAS    € 9.593,64 

 Materiais Escritório € 22,80   TOTAL DESPESAS    € 9.952,15 

 TOTAL  € 818,19   SALDO 2015  - € 358,51 

 TOTAL DESPESAS  € 9.952,15   
 

 

     
 

 

     
 

 
 

 

 

 

Lisboa, 3 de Março de 2016 


