Relatório e Contas 2010

Introdução

O ano de 2010 foi um ano de continuidade do Clube que apesar da crise económica do
pais teve o maior numero de exemplares presentes numa monográfica do CPCPB de
sempre.
A monográfica do CPCPB integrada na exposição Internacional de Braga foi julgada pela
juíza Belga Willemine van Deyl, uma referência na raça como criadora e expositora o
que demonstra o esforço contante da Comissão de Gestão em trazer juizes que possam
importar novos conhecimentos técnicos. Estiverem presentes 46 exemplares mais do que
dobro do ano anterior.
O CPCPB organizou também o Teste de Sociabilidade e Caracter com 9 exemplares
inscritos e o Teste de Aptidão Natural ao Pastoreio com 7 exemplares inscritos.
A monográfica trouxe vários elementos novos:
A divulgação de uma brochura com um resumo sobre a história da raça e de cada uma
das variedades
O patrocinio de uma marca de artigos para cães. Julius K-9
Oferta a todos os presentes de uma pregadeira com a cabeça de um pastor belga esculpida
pelo artista plástico Blue.
O clube conta com 39 sócios no final de 2010, mais dois que em 2009, dos quais 8
pagaram quotas.

A Comissão de Gestão

Demonstração de Resultados
Demostração Resultados
Proveitos e Ganhos

2010

Quotas Sócios

350,00

Pagamento Antecipado

55,00

Patrocinio

50,00

Monográfica 2010

1041,00

Total

1496,00

Custos e Perdas

2010

Monográfica

787,58

Publicação CPCPB

250,00

Mailing

127,38

FMBB

301,04

Prémios RCI

34,98

Site

190,32

Total

1691,30

Resultado Liquido 2010

-195,30

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 2010. No total o clube
conta com 39 sócios. Do total dos sócios apenas 8 efectuaram o pagamento das quotas e
um pagou as quotas em atraso de 2008 e 2009 o que perfaz um total de 350 euros.
Pagamentos Antecipados
Pagamento da quota de 2011 do sócio Eduardo Aurélio Bettencourt Fernandes
(35€) e parte da quota de 2011 sa sócia Cristina Queimado (20€)
Patrocinio
O clube conta com o patrocinio da empresa Julius K-9. O patrocinio é valido até
ao final de 2011. O patrocinio tem o valor de 250€ , sendo 50€ pagos em 2010 e 200€
pagos em 2011.

Monográfica 2010
A monográfica do clube contou com 57 exemplares inscritos e 46 presentes. O
TSC teve 9 exemplares inscritos e o TAN 7 exemplares. As inscrições na monográfica
totalizaram 881 euros, do TSC 90 euros e do TAN 70 euros.

Custos e Perdas
Monográfica 787,58
Os custos da monográfica foram, os prémios e as pregadeiras oferecidas (535€), o jantar
dos dois comissários e do juiz do TAN (80€), material para o TCS (44,58€) e a dormida
de uma noite dos comissários e do juiz do TAN (128€). A viagem e estadia do Juiz da
monográfica foram suportadas pela organização da exposição de Braga.
Publicação CPCPB
O Clube publicou uma brochura com um resumo sobre a história da raça e de
cada uma das variedades
Mailing
Mailing enviado aos proprietários de pastores belgas com a informação da
monográfica.

FMBB
Pagamento da quota de 2009 e 2010 do FMBB
Prémios RCI
Prémios para a prova de RCI que por determinação da sub comissão do CPC não
se realizou por estar fora do Calendário. Os prémios estão guardados para se usar em
2011.
Manutenção do site
Alojamento e manutenção e tranferência do registo do dominio www.cpcpb.com
O clube teve um exercício de 2010 negativo com um saldo de -195.20 euros, pois teve
de pagar a quota do FMBB do ano de 2009, investiu na publicação da brochura ,
pois tinha o patrocinio e efectuou a tranferência do site para um alojamento mais
económico.

Balanço 2010
Balanço 2010
Activo

2010

Depósitos Bancários e Caixa
Depósitos Bancários
Caixa

339,95
0

Imobilizado
Obstáculos Mondioring
Peluches
Lona

250,00
26,97
110,00

Total Activo

726,92

Capital Próprio e Passivo

2010

Capital Próprio
Resultados Transitados
Resultados Liquidos do Exercicio

430,32
-195,30

Empréstimo Sócios

104,93

Amortizações Acumuladas

386,97

Total Capital Próprio

726,92

Este relatório foi aprovado pela comissão de gestão.

