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1. Introdução
O presente relatório e contas, nos termos definidos nos estatutos, da Cooperativa respeita à
actividade desenvolvida no ano de 2017 pela Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre
Macedense, CRL., tem por objecto: “a divulgação, promoção e desenvolvimento da cultura regional bem
como promover acções de formação e informação de âmbito social através da Rádio Difusão” e tem
actualmente instalações dignas da sua estrutura de trabalho e da sua audiência, na Rua Antero de
Quental, S/N, em Macedo de Cavaleiros.
Para o cumprimento dos desafios constantes que diariamente se deparam à Cooperativa integra no seu
quadro de recursos humanos, 5 colaboradores até Dezembro, contando ainda com os corpos sociais, um
total de 13 dirigentes distribuídos pelos diversos órgãos e de acordo com a seguinte estrutura orgânica:
Assembleia Geral: É o órgão supremo da Cooperativa a quem compete o poder de deliberar sobre as
questões mais relevantes da Cooperativa, sendo ela integrada por todos os associados no pleno gozo dos
seus direitos, o que lhe confere uma representatividade democrática e, por essa via, a participação dos
associados nas decisões da Cooperativa. Reúne ordinariamente, duas vezes por ano, uma para apreciar e
votar o balanço, o relatório e as contas do ano anterior, bem como o parecer do Conselho Fiscal e outra
para apreciar e votar o Orçamento e o Plano de Actividades para o ano seguinte.
No ano de 2017, reuniu ordinariamente no dia 29 de Março para apreciação e votação do relatório de
contas do ano anterior e extraordinariamente para eleição dos corpos sociais e no dia 24 de Novembro,
novamente ordinariamente tendo os respectivos documentos sido aprovados por unanimidade e
aclamação.
Composição da Mesa da Assembleia Geral:
•

Francisco José Correia – presidente (Cooperante nº 14)

•

Aida de Jesus Pereira – vice-presidente (Cooperante nº 225)

•

Artur da Cruz Barrios – secretário (Cooperante nº 6)

Conselho Fiscal: É o órgão de controlo e fiscalização da Cooperativa, competindo-lhe as funções
definidas nos estatutos, sendo-lhe essencialmente atribuídos o papel de fiscalização do cumprimento das
metas definidas no Plano de Actividades e elabora o relatório e parecer sobre as contas da direcção.
Em 2016, para além das funções descritas, elaborou e apresentou, nos termos estatutários, à Assembleia
Geral, o seu relatório/parecer sobre o relatório e contas apresentado pelo Direcção, e pronunciou-se sobre
o plano de actividades e orçamento, aquando da sua análise e discussão na assembleia geral.
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Tem a seguinte composição:
•

António Albino Choupina Pires – presidente (Cooperante nº 68)

•

José Alberto Gonçalves Rocha – vice-presidente (Cooperante nº 143)

•

Joaquim Manuel Gonçalves Paradela – relator (Cooperante nº 256)

Direcção: É o órgão executivo da Cooperativa, competindo-lhe organizar e dirigir a actividade corrente da
Cooperativa, tem poderes para contratar os colaboradores e tomar decisões de acordo com o plano de
actividades. Tem poderes de representação da Cooperativa quando tal for necessário.
Tem a seguinte composição:
•

Joaquim Manuel dos Santos – presidente (Cooperante nº 237);

•

Luís Augusto Fidalgo Neves – vice-presidente (Cooperante nº 170);

•

Nestor Ochoa – vice-presidente (Cooperante nº 7);

•

Maria da Conceição Gemelgo Baptista – Tesoureiro (nº81);

•

Edgar Manuel Fragoso – secretário (Cooperante nº 174);
É assim chegado o momento de mais uma vez, nos apresentarmos perante vós, para dar conta

das actividades desenvolvidas, dos respectivos rendimentos e gastos incorridos, bem como aquilatar do
cumprimento de matas e objectivos no que diz respeito à actividade da Cooperativa no decurso do ano de
2017.
O grau de execução do plano de actividades, não obstante algumas variações, revelou, alguma
estabilidade e bom desempenho. Mantivemos uma gestão financeira muito prudente, com ultrapassagem
para mais do orçamentado ao nível dos gastos e dos rendimentos e também relativamente ao ano
anterior, que se consubstanciou num resultado bastante positivo.
Gerir uma Cooperativa com um impacto tão grande junto da comunidade e dos seus ouvintes é
sempre uma tarefa algo difícil, mas é sempre com esse espírito de abertura e de serventia que
passaremos a relatar o que aconteceu na nossa Cooperativa ao longo do ano de 2017.
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2. Factos mais relevantes ocorridos em 2017
Aceleramos no corrente ano de 2017, o investimento iniciado em 2016, para dotar a cooperativa
dos meios, equipamentos e instalações capazes de dar maior força ao projecto da Onda Livre TV,
que é do vosso conhecimento teve origem numa candidatura aprovada em 2015, com atribuição de
um subsídio a fundo perdido, para o desenvolvimento digital da rádio e destinado a apoiar o
projecto orientado para a utilização de plataformas multimédia e conversão sustentável para o
digital da nossa rádio, no sentido de promover a convergência e estimular a produção de novos
formatos jornalísticos através do melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, que fruto de
vicissitudes várias não se concretizou, tendo a rádio com capitais próprios e o apoio da autarquia
(verbas disponíveis do Baixo Sabor), concretizado este sonho, que é já uma certeza.
A direcção continua muito apostada num projecto que não seja fechado em si próprio, mas um
canal que permita ao ouvinte saber tudo o que realmente lhe interessa no desenvolvimento
quotidiano da sua terra e região. Todos os dias há blocos informativos, com matéria actual e
pertinente e um historial vasto de visualizações dos vídeos e reportagens efectuadas.
Como referimos em cima todo o investimento se desenvolveu fundamentalmente, com fundos
próprios da Cooperativa e a gravação dos conteúdos feita internamente, com a utilização de meios
da ONDA LIVRE TV, assim a ONDA LIVRE cria mais sinergias que lhe permitirão ter um raio de
acção mais alargado e profissional.
O ONDA LIVRE TV já pode ser visto no http://ondalivrefm.net/ondalivreTV/ e Youtube e já temos
um bom score de visualizações, o que demonstra um nível de visualização muito elevado, ficando
demonstrado que os nossos ouvintes têm interesse por esta plataforma e por este modelo, basta
que lhe proporcionarmos um produto mais completo, mais regular e interactivo, não há dúvidas de
que poderemos dizer que constitui um projecto alcançado e com pernas para andar e assim levar o
nome da cidade, da região e da rádio em particular.
Quanto á restante programação e actividades da Rádio têm tido o seu curso diário e normal, sendo
de salientar o crescimento para novas temáticas e geografias, nomeadamente para a zona sul do
distrito, havendo autarquias que pretendiam protocolar connosco uma divulgação mais intensa e
assídua da agenda e actividades do município, mas fruto de um parceria de exclusividade com a
nossa autarquia, tal não viabiliza estas e outras oportunidades que vão surgindo.
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2.1 Grelha de Programas

2.2 - Actividades mais marcantes da Rádio Onda Livre, ao longo do ano 2017

- Feira da caça, com directos diários.
- Cantar dos reis, acompanhamento da actividade em Lamalonga.
- Feira do Agricultor e dos Produtos da terra, com animação de vários artistas, realização da rádio
Onda Livre com transmissão em directo.
- Feira dos produtos da Terra, nas Arcas, com grande animação de vários artistas da terra,
realização da rádio Onda Livre com transmissão em directo.
- Entrudo chocalheiro com directos em Podence e durante o desfile na cidade de Macedo de
Cavaleiros.
- Feira do folar, Vilarinho de Agrochão, grande animação com artistas da terra e como convidados
especiais a dupla romântica Lucas e Mateus, realização da rádio Onda Livre com transmissão em
directo.
- Feira da Saúde da Associação de Diabéticos com directos diários.
- Aniversário Clube Caça e Pesca, directos da Rádio.
- Acompanhamento da ceifa e da malha em Morais, grande reportagem.
- Feira do Vinho e Morango em S. Pedro Velho, diretos e animação musical com vários artistas.
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- Feiras e festas Torre de Moncorvo festival das migas e do peixe do rio com animação de vários
artistas em especial grande espectáculo com Saúl, realização da rádio Onda Livre com transmissão
em direto.
- Festa e Feira de S. Pedro.
- Festival dos Vinhos (mesa redonda Foz Coa).
- Feira dos produtos da terra (mesa redonda Torre Dona Chama).
- Acompanhamento com directos diários e participação das festas e feira de S. Pedro, com
promoção de dois dias de animação com vários artistas da terra e de renome, nacional.
- Som de rua no mês de Julho.
- Feira dos cavalos, em Grijó.
- Cobertura do voleibol de praia, na barragem do Azibo de Macedo de Cavaleiros..
- Grandiosa festa da Rádio Onda Livre que contou com a participação de vários artistas e que junta
multidões nos paços do concelho.
- Festa de Sto. Ambrósio transmissão da missa.
- Festa de grijó, transmissão da missa.
- Festa de Vilarinho de Agrochão, transmissão da missa.
- Encontro com os ouvintes no Stº Ambrósio e de gerações com animação musical com vários
artistas.
- Som de rua em Dezembro durante a quadra natalícia.
- Grelha da Rádio e Onda Livre TV.
- Divulgação da Agenda Cultural da Autarquia.
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3. Contas do Exercício de 2017
3.1 Introdução
Dando cumprimento aos estatutos da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense,
CRL, vimos pelo presente apresentar as contas relativas ao ano de 2017.
3.2 Rendimentos
O total de Rendimentos da Cooperativa, no ano de 2017 foi de 124.517,02 euros, atingindo o máximo
histórico, enquanto no ano de 2016, havia sido, de 99.711,76 euros, ou seja um aumento de 19.92%, com
a distribuição que se pode comprovar pelo quadro anexo.

Rubricas
1 - Prestaçoes serviços-Vendas
2 - Subsídios entidades publicas
3 - Rendim.suplementares-donativos
4 - Outros rendimentos

Total Proveitos

2017
% Prov.
2016
% Prov. Variação
Variação
100.094,15 € 80,39% 86.827,50 € 87,08% 13.266,65 €
13,25%
21.400,17 € 17,19%
9.544,11 € 9,57% 11.856,06 €
55,40%
0,00 € 0,00%
3.265,00 € 3,27% -3.265,00 €
#DIV/0!
3.022,70 € 2,43%
75,15 € 0,08% 2.947,55 €
97,51%
124.517,02 €
1
99.711,76
1
24.805,26 €
19,92%

8

RReellaattóórriioo ee CCoonnttaass 22001177
Cooperativa de Informação e Cultura de Macedo de Cavaleiros – Rádio Onda livre Macedense, CRL
Rua Antero de Quental, S/N; 5340-232 Macedo de Cavaleiros

RENDIMENTOS
Prestaçoes Serviços
Prestaçoes de Serviços - vendas
Subsidios á exploração
Entidades publicas
Outros rendimnetos
Rendimentos suplementares
Outros-Correçoes anos anteriores
Total Rendimentos

Real
2016

Orçamento
2017

Valor Real
Desvio Valor Desvio %
31-12-2017

86.827,50 €

90.000,00 €

100.094,15 €

10.094,15 €

11%

86.827,50 €

90.000,00 €

100.094,15 €

10.094,15 €

11%

9.544,11 €

20.000,00 €

21.400,17 €

1.400,17 €

7%

9.544,11 €

20.000,00 €

21.400,17 €

1.400,17 €

7%

3.340,15 €

2.000,00 €

3.022,70 € -

1.807,33 €

-90%

3.340,15 €
- €

2.000,00 €
- €

192,67 € 2.830,03 €

1.807,33 €
2.830,03 €

-90%

99.711,76 €

112.000,00 €

9.686,99 €

9%

124.517,02 €

Como se pode observar no quadro acima, as prestações de serviços em 2017 situaram-se acima da
previsão orçamental em cerca de 11%. Os subsídios à exploração foram superiores face ao previsto,
sendo que os rendimentos suplementares se situaram muito abaixo do previsto. Na globalidade, os
rendimentos de 2017 ficaram 9% acima do previsto.
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3.3 Gastos
O total de gastos no ano de 2017 foi de 109.145,87 euros, atingindo também o máximo histórico valor
superior ao apurado no ano anterior, como se pode comprovar pelo quadro:

Custos e perdas
1 - Fornc. e Serv. Ext.-CMVMC
2 - Custos com pessoal
3 - Depreciaçoes
4 - Impostos
5 - Quotizaçoes
6 - Outros-CORREÇOES
7 - Juros
8 - Outros gastos

Total Custos

2017
% Prov.
41.574,24 € 38,09%
58.418,52 € 53,52%
7.658,48 €
7,02%
395,13 €
0,36%
564,00 €
0,52%
535,50 €
0,49%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
109.145,87 €
100%

2016
% Prov.
32.638,41 € 33,76%
57.318,00 € 59,29%
5.914,18 €
6,12%
141,29 €
0,15%
564,00 €
0,58%
99,67 €
0,10%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
96.675,55 € 100,00%

Variação
Variação
8.935,83 €
27,38%
1.100,52 €
1,92%
1.744,30 €
29,49%
253,84 €
179,66%
0,00 €
0,00%
435,83 €
437,27%
0,00 €
0,00%
0,00 €
0,00%
12.470,32 €
12,90%
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GASTOS

Real
2016

Orçamento
2017

Valor Real
Desvio Valor Desvio %
31-12-2017

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

32.638,41 €

31.400,00 €

41.574,24 €

Serviços especializados
Materiais
Energia e Fluidos
Deslocaçoes , Estadas e transportes
Serviços diversos

7.774,80 €
811,86 €
1.216,70 €
2.595,90 €
20.239,15 €

10.000,00 €
1.300,00 €
1.100,00 €
2.500,00 €
16.500,00 €

57.318,00 €

GASTOS COM PESSOAL
Remuneraçoes
Encargos c/remuneraçoes
Seguros acidentes trabalho
Outros gastos c/pessoal
GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇAO
Activos fixos tangiveis
OUTROS GASTOS E PERDAS
Impostos
Outros
GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO
Juros
Total Gastos e Perdas

10.174,24 €

32%

14.175,88 €
269,49 € 1.350,32 €
1.995,40 € 23.783,15 €

4.175,88 €
1.030,51 €
250,32 €
504,60 €
7.283,15 €

42%
-79%
23%
-20%
44%

63.920,00 €

58.418,52 € -

5.501,48 €

-9%

47.252,16 €
9.362,50 €
553,34 €
150,00 €

52.500,00 €
10.500,00 €
800,00 €
120,00 €

48.390,65 € 9.451,90 € 455,97 € 120,00 €

4.109,35 €
1.048,10 €
344,03 €
- €

-8%
-10%
-43%

5.914,18 €

11.165,00 €

7.658,48 € -

3.506,52 €

-31%

5.914,18 €

11.165,00 €

7.658,48 € -

3.506,52 €

-31%

804,96 €

2.500,00 €

1.494,63 € -

1.005,37 €

-40%

141,29 €
663,67 €

1.500,00 €
1.000,00 €

395,13 € 1.099,50 €

1.104,87 €
99,50 €

-74%
10%

-

€

50,00 €

-

€ -

50,00 €

-100%

-

€

50,00 €

-

€ -

50,00 €

-100%

96.675,55 €

109.035,00 €

110,87 €

0,10%

109.145,87 €

Como se pode observar no quadro acima, os Fornecimentos e Serviços Externos, em 2017, situaram-se
acima da previsão orçamental em cerca de 32%, muito em virtude das responsabilidades assumidas ao
nível das Festas e Feira de S. Pedro. De destacar a subida, face ao previsto, nos serviços diversos,
energia e fluidos, e serviços diversos.
Os Gastos com o Pessoal sofreram uma diminuição de -9% face ao previsto,
Os Outros Gastos e Perdas situaram-se – 40% abaixo do previsto, o que têm algum relevo no total dos
Gastos.
As depreciações situaram-se 31%, abaixo do previsto.
Na globalidade, o total dos Gastos está equilibrado, pois só houve uma variação em em cerca de 0,10%
em relação ao previsto/orçamentado.
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3.4 Resultado
A situação económica da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense,
CRL, no exercício de 2017, é caracterizada pela evolução em termos de rendimentos e também de gastos,
reflectindo o desenvolvimento natural da actuação da Cooperativa face ao número de horas de emissão e
à concretização dos objectivos e do planeamento idealizado.
O resultado depois de impostos do exercício apresenta-se amplamente positivo, no montante de
12.443,95 (doze mil quatrocentos e quarenta e três euros e noventa e cinco cêntimos).
A Cooperativa mantém desta forma a sustentabilidade, essencialmente pela manutenção da fonte
geradora de rendimentos, quer ao nível das Prestações de Serviços e subsídios à exploração, quer em
função dos gastos com o pessoal. Procuramos, no dia-a-dia, em cada acção, em cada spot, em cada
programa, uma maior profissionalização da Rádio e da sua ligação com os ouvintes. Ambicionamos uma
Rádio cada vez mais credibilizada, profissional e dignificada, sempre atenta ao seu redor e sempre
disponível para ser parte activa das vivências da comunidade.

Real
2016

Orçamento
2017

Valor Real
31-12-2017

Desvio Valor Desvio %

Rendimentos

99.711,76 €

112.000,00 €

124.517,02 €

9.686,99 €

9%

Gastos

96.675,55 €

109.035,00 €

109.145,87 €

110,87 €

0%

3.036,21 €

2.965,00 €

15.371,15 €

12.406,15 €

418%

Resultados antes impostos

3.5 Análise da situação financeira
Do que acima deixamos expresso e face à conjuntura vivida durante o ano de 2017, conseguimos
manter dentro dos padrões normais a nossa posição financeira, sem recurso a financiamentos externos e
sem dívidas a fornecedores e a outras entidades (Instituições Financeiras, Autoridade Tributária e
Segurança Social), conforme declarações em anexo. Não se apresenta qualquer preocupação, para além
dos atrasos no recebimento de clientes, o que pode transformar-se numa situação de dificuldades de
tesouraria.
2015

2016

2017

Prazo Medio Rebebimento (PMR)

77,49

88,64

53,73

Prazo Medio Pagamento (PMP)

26,12

31,71

26,31
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2015

2016

2017

Autonomia Financeira

0,5352

0,5686

0,6630

Debt-to-equity ratio

0,7671

0,7587

0,5082

Solvabilidade

1,3036

1,3181

1,9678

3.6 Investimentos
O ano de 2017, foi um ano de forte investimento, nomeadamente ao nível da aquisição de
equipamentos e também na remodelação e pinturas das instalações sendo, designadamente em
equipamento básico, onde se incluem: 4 televisores led; 2 camaras de vídeo mais baterias e carregador,2
computadores sendo um para produção de vídeos (iMac 21.5Pi5 2.8GHz) e outro PC,Ryzen3 DDr4
8Gb,SSD 240Gb GF para utilização/realização de programas em directo; 3 Kit Audio UWPD12 + cabos,
em outros activos fixos tangíveis adquiriu-se um ar condicionado mitsubishi por conduta, para climatização
dos espaços criados para o estúdio de vídeo.

BENS ATIVOS

Real
2016

Edificios e outras construçoes

-

Orçamento
2017
€

-

€

trabalhos remodelaçao
Equipamento básico
aparelhagem e maq.electronicas
computadores
televisores led
Equipamento administrativo
computadores
Outros ativos fixos tangiveis
Ar condicionado
Total Rendimentos

Valor Real
Desvio Valor Desvio %
31-12-2017
4.911,70 €

4.911,70 €

#DIV/0!

4.911,70 €

4.911,70 €

#DIV/0!

7.121,30 €

30.000,00 €

13.587,75 € - 21.959,01 €

-73%

7.121,30 €

30.000,00 €

8.040,99 € - 21.959,01 €
4.639,43 €
907,33 €
907,33 €

-73%

463,42 €

-

€

-

€

463,42 €

-

€

-

€

-

€

-

€

0%

-

€

-

€

2.950,00 €

2.950,00 €

0%

-

€

-

€

2.950,00 €

2.950,00 €

0%

21.449,45 € - 19.009,01 €

0%

7.584,72 €

30.000,00 €
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)
Dezembro 2017
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS

NOTAS

2017

PERÍODOS
2016

RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados..........................................................................................

100.094,15

86.827,50

Subsídios à exploração....................................................................................................

21.400,17

9.544,11

Variação nos inventários da produção............................................................................
Trabalhos para a própria entidade...................................................................................
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas........................................
Fornecimentos e serviços externos.................................................................................

(41.574,24)

(32.638,41)

Gastos com o pessoal......................................................................................................

(58.418,52)

(57.318,00)

Outros rendimentos e ganhos...........................................................................................

3.022,70

3.340,15

Outros gastos e perdas.....................................................................................................

(1.494,63)

(804,96)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiam ento e im postos

23.029,63

8.950,39

(7.658,48)

(5.914,18)

15.371,15

3.036,21

15.371,15

3.036,21

(2.927,20)

(1.334,02)

12.443,95

1.702,19

Imparidade (perdas/reversões).......................................................................................
Provisões (aumentos/reduções).......................................................................................

Gastos/reversões de depreciação e de amortização......................................................
Resultado operacional (antes de gastos de financiam ento e im postos)
Gasto líquido de financiamento.........................................................................................
Resultado antes de im postos
Imposto sobre o rendimento do período............................................................................
Resultado líquido do período
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BALANÇO (Modelo para ME)
Dezembro 2017
RUBRICAS

NOTAS

2017

PERÍODOS
2016

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos f ixos tangíveis

36.627,99 €

22.837,02 €

Ativos intangíveis

0,00 €

0,00 €

Investimentos financeiros

0,00 €

0,00 €

Créditos e outros ativos não correntes

0,00 €

0,00 €

36.627,99 €

22.837,02 €

Ativo corrente:
Inventários
Clientes
Estado e outros entes públicos
Capital subscrito e não realizado

0,00 €

0,00 €

13.910,99 €

21.086,44 €

1.339,98 €

2.247,50 €

0,00 €

0,00 €

Diferimentos

328,59 €

0,00 €

Outros ativos correntes

252,22 €

5.713,19 €

Caixa e depósitos bancários

Total do Ativo

13.273,29 €

2.880,35 €

29.105,07 €

31.927,48 €

65.733,06 €

54.764,50 €

2.968,33 €

2.968,33 €

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital subscrito
Outros instrumentos de capital próprio

0,00 €

0,00 €

Reservas

33.018,72 €

31.172,68 €

Resultados transitados

-4.847,06 €

-4.847,06 €

Outras variações no capital próprio

0,00 €

0,00 €

31.139,99 €

29.293,95 €

12.443,95 €

1.702,19 €

43.583,94 €

30.996,14 €

Provisões

0,00 €

0,00 €

Financiamentos obtidos

0,00 €

0,00 €

Outras dívidas a pagar

9.930,00 €

10.328,84 €

9.930,00 €

10.328,84 €

Fornecedores

2.996,86 €

2.835,69 €

Estado e outros entes públicos

4.333,99 €

5.940,53 €

Financiamentos obtidos

0,00 €

0,00 €

Diferimentos

0,00 €

0,00 €

Resultado líquido do período

Total do capital próprio
Passivo:
Passivo não corrente

Passivo corre nte

Outros passivos correntes

Total do passivo

Total do Capital Próprio e do Passivo

4.888,27 €

4.663,30 €

12.219,12 €

13.439,52 €

22.149,12 €

23.768,36 €

65.733,06 €

54.764,50 €
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4. Considerações Finais
O nosso relato procurou transcrever com a minúcia exigida à nossa actividade e as soluções que, em
nosso entender melhor se adequaram às situações com que nos deparamos no dia-a-dia, da Cooperativa.
Temos consciência que sem a ajuda pronta e solícita das Instituições que cooperam connosco ao
nível financeiro, técnico e logístico, dificilmente conseguiríamos estes resultados, pelo que, desde já
endereçamos os nossos agradecimentos e desejo de fortalecer um relacionamento institucional mais
intenso e profícuo.
Não pode a Direcção terminar sem uma palavra de agradecimento:
 Aos Órgãos sociais da Cooperativa e Cooperantes;
 Ao I.E.F.P e outros organismos do Estado;
 A todos os funcionários e colaboradores pelo seu esforço e inegável dedicação;
 Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros pelo apoio que nos presta quando solicitado.
5. Proposta
Nos termos do exposto, a Direcção da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre
Macedense, CRL, propõe à Assembleia-geral o seguinte:
1. Que seja aprovado o Relatório e Contas do exercício de 2017;
2. Que os resultados obtidos no ano de 2017, no montante de 12.443,95 (doze mil quatrocentos e
quarenta e três euros e noventa e cinco cêntimos) sejam incluídos numa reserva para dar
continuidade ao investimento da Cooperativa de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre
Macedense, CRL;
3. Que seja aprovado um voto de louvor a todos os colaboradores internos e externos da Cooperativa
de Informação e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, CRL, sem os quais a gestão relatada
dificilmente seria conseguida, bem como a todas as entidades que, de qualquer forma, se
relacionaram com a Cooperativa no exercício objecto de relato.
Macedo de Cavaleiros, 15 de Março de 2018
A Direcção:
Joaquim Manuel dos Santos – presidente (nº237);
Luís Augusto Fidalgo Neves – vice-presidente (nº170);
Nestor Ochoa – vice-presidente (nº7);
Maria da Conceição Gemelgo Baptista – Tesoureiro (nº81);
Edgar Manuel Fragoso – secretário (nº174).
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6. Parecer do Conselho Fiscal sobre o Relatório e Contas da Direcção.
Nos termos estatutários efectuámos a fiscalização regular da actividade da Cooperativa de Informação
e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, CRL e examinámos o Relatório de Actividades e Contas
apresentadas pela Direcção, que descreve com clareza e detalhe os factos mais significativos ocorridos ao
longo do ano de 2017 e compreende as demonstrações financeiras anexas da Cooperativa de Informação
e Cultura, Rádio Onda Livre Macedense, CRL, as quais incluem o Balanço em 31 de Dezembro de 2017,
que evidencia um total de balanço em termos de Activo, de 65.733,06 euros e um total de Capital Próprio
de 45.583,94 euros, a Demonstração dos Resultados do exercício findo naquela data apresenta um
resultado liquido positivo de 12.443,95 (doze mil quatrocentos e quarenta e três euros e noventa e cinco
cêntimos). Como é referido no relatório e contas, o Conselho Fiscal sublinha que houve uma boa
execução orçamental a nível dos rendimentos e dos gastos.
Porque entendemos que a fiscalização efectuada proporciona uma base aceitável para expressão do
nosso parecer sobre o Relatório e Contas a as demonstrações financeiras, emitimos o seguinte:
Parecer
Somos de parecer que o Relatório e Contas da Direcção e as demonstrações financeiras referidas
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição
financeira do Cooperativa de Informação e Cultura de Macedo de Cavaleiros – Rádio Onda livre
Macedense, CRL, em 31 de Dezembro de 2017 e o resultado das suas operações no exercício findo
naquela data, e satisfazem os preceitos legais e contabilísticos geralmente aceites.
Macedo de Cavaleiros, 14 de Março de 2018.
O Conselho Fiscal:
•

António Albino Choupina Pires – presidente (nº68)

•

José Alberto Gonçalves Rocha – vice-presidente (Cooperante nº 143)

•

Joaquim Manuel Gonçalves Paradela – relator (Cooperante nº 256)
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