Relatório e Contas 2006

Introdução
A actividade do clube no ano de 2006 traduziu-se na realização da sua VII monográfica,
evento de grande importância para o clube.
Por motivos alheios ao clube não foi possível realizar a prova de mondioring que estava
prevista pois o local da exposição internacional de Lisboa foi alterado e o novo local não
tinha condições físicas para a realização de uma prova de mondioring.
A monográfica foi realizada no mesmo dia e no mesmo local da Exposição internacional
de Lisboa o que conferiu á mesma uma enorme notoriedade e visibilidade.
Os julgamentos estiveram a cargo da Juíza Holandesa Pauline Stern Hanf, criadora de
Pastores Belgas e juíza especialista tendo julgado monográficas em todo o mundo.
A par da morfologia foi efectuado o teste de sociabilidade e carácter e a selecção de
exemplares recomendados.
Este ano o clube adquiriu a sua própria pista de mondioring o que vai permitir a
organização de provas de uma forma mais fácil e em qualquer local.
Foram também emitidos e entregues aos sócios os cartões de sócio. Desta forma os sócios
podem identificarem-se como membros do clube e é um aspecto que trás dignidade e
reconhecimento para o mesmo.

O clube conta com 27 sócios no final de 2006.

A Direcção

Demonstração de Resultados
Proveitos e Ganhos

2006

Quotas Sócios

490,00

Monográfica 2006

482,00

Subsidio CPC

250,00

Donativo
Total
Custos e Perdas

2,00
1224,00
2006

Monográfica

633,09

Despesas Transporte Obstaculos Mondioring

89,40

Cartões de Sócio

108,30

Tenda CPCPB (Amortização)

35,80

Obstáculos Mondioring (Amortização)

250,00

Total

1116,59

Resultado Liquido 2006

107,41

Explicação das rubricas da Demostração de Resultados
Proveitos e Ganhos
Quotas de Sócios
O clube contou com o filiação de 3 sócios no decorrer de 2006. No total o clube
conta com 27 sócios. Do total dos sócios apenas 14 efectuaram o pagamento das quotas o
que perfaz um total de 490 euros.
Monográfica 2006
A monográfica do clube contou com 25 exemplares inscritos dos quais 6
estiveram ausentes. As inscrições na monográfica totalizaram 339 euros.
9 exemplares estiveram inscritos para realizarem o TSC do Clube dos quais 7
estiveram presentes. A contribuição do TSC foi de 143 euros.
Donativos
A sócia Maria Alexandra Teixeira doou 2 euros ao clube que pagou a mais pela
inscrição na monográfica.

Custos e Perdas
Monográfica
O custo da viagem da Juiza da monográfica foi suportado pelo CPCPB tendo a
sua estadia sido oferecida pelo Sócio Rui Monteiro. A viagem da Juíza custou 275 euros
acrescido de 135 euros de custos de alimentação.
Outros Custos:
Pasta de relatórios – 2,25 euros
Bandeiras – 35 euros
Prémios Monográfica – 37,12 euros
Fotocópias – 11,98 euros
Etiquetas autocolantes – 18,90 euros
Convite Juiz – 1,80 euros
Mailing Monográfica – 116,04 euros
Obstáculos Mondioring
O custo dos obstáculos foi de 250 euros e foi totalmente amortizado no exercício
corrente. O seu transporte custou 89,40 euros.
Cartões de Sócio
O clube mandou fazer cartões de sócio para os associados.
Tenda CPCPB
O clube comprou uma tenda para ter um stand em exposições ao ar livre. Foi
totalmente amortizada no exercício.
O clube teve um exercício de 2006 positivo com um saldo de 107,41 euros

Balanço 2006
Activo

2006

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários

477,92

Imobilizado
Obstáculos Mondioring
Tenda

250,00
35,80

Total Activo

763,72

Capital Próprio e Passivo

2006

Capital Próprio
Resultados Transitados
Resultados Liquidos do
Exercicio
Dividas a Terceiros C.P.
Amortizações
Total Capital Próprio

362,76
107,41
7,75
285,80
763,72

Dividas a terceiros curto prazo
Esta divida foi dinheiro que o sócio Rui Monteiro emprestou ao clube pois não
existia dinheiro em caixa.

Este relatório foi aprovado pela direcção.

