Relatório e Contas 2007

Introdução

O ano de 2007 foi um ano difícil para a vida do CPCPB. A indisponibilidade do
Presidente para dinamizar o clube fez com que o único evento realizado tenha sido a
monográfica e um teste de aptidão natural ao pastoreio.
A monográfica foi realizada no mesmo dia e no mesmo local da Exposição Nacional de
Almeirim que facultou ao CPCPB um rebanho de ovelhas para se efectuar o TAN.
Os julgamentos estiveram a cargo da Juíza Norueguesa Benta Harlen criadora de
tervuerens, groenedaels e laekenois. Estiveram presentes 20 pastores belgas. A par da
morfologia foi efectuado o teste de aptidão natural ao pastoreio onde os pastores belgas
tiveram oportunidade de ter um contacto com o gado e testar as suas aptidões naturais.

O clube conta com 29 sócios no final de 2007.

A Direcção

Demonstração de Resultados

Proveitos e Ganhos

2007

Quotas Sócios

140,00

Monográfica 2007

270,00

Total

410,00

Custos e Perdas

2007

Monográfica

464,35

Despesas Bancárias

10,00

FMBB

130,00

Pagamento Divida CP

7,75

Total

612,10

Resultado Liquido 2007

-202,10

Explicação das rubricas da Demostração de Resultados
Proveitos e Ganhos
Quotas de Sócios
O clube contou com o filiação de 2 sócios no decorrer de 2007. No total o clube
conta com 29 sócios. Do total dos sócios apenas 4 efectuaram o pagamento das quotas o
que perfaz um total de 140 euros.
Monográfica 2007
A monográfica do clube contou com 20 exemplares inscritos tendo estado todos
presentes. As inscrições na monográfica totalizaram 270 euros.
Custos e Perdas
Monográfica
O custo da viagem da Juiza da monográfica foi suportado pelo CPCPB tendo a
sua estadia sido oferecida pelo organização da Exposição Nacional de Almeirim. A
viagem da Juíza custou 412,15 euros acrescido de 52,20 euros de custos de alimentação.
Os prémios da monográfica e as restantes despesas foram oferecidos pelo sócio Rui
Monteiro.

Despesas Bancárias
Despesas de manutenção da conta
FMBB
Pagamento da quota anual da Federação Mundial do Pastor Belga
Pagamento dividas de curto prazo
Pagamento da divida ao sócio Rui Monteiro
O clube teve um exercício de 2007 negativo com um saldo de -202,10 euros

Balanço 2007
Activo

2007

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários
Caixa

244,77
23,3

Imobilizado
Obstáculos Mondioring
Tenda

250,00
35,80

Total Activo

553,87

Capital Próprio e Passivo

2007

Capital Próprio
Resultados Transitados
Resultados Liquidos do
Exercicio

-202,10

Amortizações

285,80

Total Capital Próprio

Este relatório foi aprovado pela direcção.

470,17

553,87

