Relatório e Contas 2009

Introdução

O ano de 2009 foi um ano em que o Cube apostou fortemente na renovação da imagem
do mesmo e na monográfica do CPCPB.
A monográfica do CPCPB integrada na exposição de Sintra foi julgada pelo juíz Norman
Deschuymere, uma referência na raça o que demonstra o esforço contante da Direcção
em trazer juizes que possam importar novos conhecimentos técnicos. Estiverem presentes
22 exemplares e representados 3 grupos de ciradores.
A monográfica trouxe vários elementos novos_
- A construção de um podio onde todos os presentes poderam tirar fotos com os seus
exemplares e respectiva classificação com um fundo composto por uma lona do CPCPB
- Oferta de lenços do CPCPB a todos os inscritos.
- Apresentação do novo logotipo do CCPVM
O CPCPB colocou á disposição dos sócios o anuário de 2008 com um resumo dos
exemplares presentes em exposições com uma foto dos mesmos.

O clube conta com 37 sócios no final de 2009, dos quais 10 pagaram quotas.

A Direcção

Demonstração de Resultados
Demostração Resultados
Proveitos e Ganhos

2009

Quotas Sócios

350,00

Monográfica 2009

559,00

Anuário

30,00

Total

939,00

Custos e Perdas

2009

Monográfica

293,17

Peluches Ovelhas

26,97

Lona Impressa

110,00

Site

78,54

Total

508,68

Resultado Liquido 2009

430,32

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 2009. No total o clube
conta com 37 sócios. Do total dos sócios apenas 10 efectuaram o pagamento das quotas o
que perfaz um total de 350 euros.
Monográfica 2009
A monográfica do clube contou com 22 exemplares inscritos. As inscrições na
monográfica totalizaram 559 euros.
Anuário 2008
Foram vendidos 3 anuários.

Custos e Perdas
Monográfica
Os custos da monográfica foram os lenços oferecidos a cada exemplar presente, os
prémios e os ingredientes para o bolo oferecido aos participantes. A viagem e estadia do
Juiz da monográfica foram suportadas pela organização da exposição de Sintra.
Peluches Ovelhas
Foram, adquiridos peluches de Ovelhas para adornar o podium da monofráfica
Lona impressa
Lona que serve de fundo ao podio da monográfica
Manutenção do site
Alojamento e manutenção do registo do dominio www.cpcpb.com
O clube teve um exercício de 2008 positivo com um saldo de 360,32 euros, que na
pratica se traduz em 210,32, pois no ano de 2010 terá de se pagar a quota anual do
CPCPB na FMBB,

Balanço 2009
Balanço 2009
Activo

2009

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários
Caixa

94,95
403,48

Imobilizado
Obstáculos Mondioring
Tenda
Tenda
Peluches
Lona

250,00
35,80
99,00
26,97
110,00

Total Activo

1020,20

Capital Próprio e Passivo

2009

Capital Próprio
Resultados Transitados
Resultados Liquidos do Exercicio

68,11
430,32

Amortizações Acumuladas

521,77

Total Capital Próprio

1020,20

Este relatório foi aprovado pela direcção.

