Relatório e Contas 2008

Introdução

O ano de 2008 foi pautado por duas iniciativas no seio do CPCPB.
Realizou-se a monográfica do CPCPB integrada na exposição de Almeirim, que
infelizmente mudou de local para o pavilhão do CNEMA por motivos climatéricos.
Tal facto levou a que não fosse possivel realizar o teste natural de aptidão ao pastoreio
que estava programado.
Na monográfica estiveram presentes 24 exemplares julgados pela juíza Filandesa Elina
Haapamieni.
Para além da monográfica o clube lançou um site totalmente renovado com dominio
próprio em www.cpcpb.com . A gestão do mesmo está a cargo do sócio Carlos Cavaleiro
a quem a direcção desde já agradeçe. Tal facto permitiu manter sempre actualizadas as
noticias do clube e possibilitou a adopção de 5 pastores belgas que estavam a necessitar
urgentemente de ser realojados.
O clube conta com 34 sócios no final de 2008, dos quais 9 pagaram quotas.

A Direcção

Demonstração de Resultados
Proveitos e Ganhos

2008

Quotas Sócios

315,00

Monográfica 2008

593,00

Total

908,00

Custos e Perdas
Monográfica

2008
501,89

Material Administrativo

12,99

Fotocópias + Correio

74,97

FMBB
Tenda (Amortização)
Total
Resultado Liquido 2008

151,04
99,00
839,89
68,11

Explicação das rubricas da Demostração de Resultados
Proveitos e Ganhos
Quotas de Sócios
O clube contou com o filiação de 5 sócios no decorrer de 2008. No total o clube
conta com 34 sócios. Do total dos sócios apenas 9 efectuaram o pagamento das quotas o
que perfaz um total de 315 euros.
Monográfica 2008
A monográfica do clube contou com 24 exemplares inscritos. As inscrições na
monográfica totalizaram 593 euros.
Custos e Perdas
Monográfica
O custo da viagem e estadia da Juiza da monográfica foi suportado pela
organização da exposição de Almeirim. O custo de alimentação da juíza foi de 45,94
euros suportados pelo CPCPB..
Os prémios da monográfica vieram da China e foram feitos á mão. O custo dos mesmos
foi de 455,95 euros.

Material Administrativo
Foi adquirida uma Pen para servir de back up a toda a documentação do CPCPB.
Fotocópias e correio
Divulgação da Monográfica e compra de envelopes para enviar cartões de sócio.
FMBB
Pagamento da quota anual da Federação Mundial do Pastor Belga
Tenda
O clube adquiriu uma tenda pois a monográfica era para se realizar nos jardins de
Almeirim e era necessário um abrigo para o juíz. Tal não foi necessário mas a mesma foi
montada na monográfica dentro do CNEMA.
O custo da página Web será imputado no exercicio de 2009, pois o CPCPB aguarda a
segunda via do documento relativo ao pagamento do mesmo.
O clube teve um exercício de 2008 positivo com um saldo de 68,11 euros

Balanço 2008
Activo

2008

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários
Caixa

24,95
311,23

Imobilizado
Obstáculos Mondioring
Tenda
Tenda

250,00
35,80
99,00

Total Activo

720,98

Capital Próprio e Passivo

2008

Capital Próprio
Resultados Transitados
Resultados Liquidos do Exercicio

268,07
68,11

Amortizações Acumuladas

384,80

Total Capital Próprio

720,98

Este relatório foi aprovado pela direcção.

