
Orçamento | ELSA Portugal Ano Lectivo 2017

2016 FY 2017 FY 2017 FY 2017 FY 2017
Receita MANDATO ANTERIOR PROPOSTA REAL VARIAÇÃO DIFERENÇA ANO ANTERIOR

1. Eventos e Projetos - -   €-                         - 21,070.00 €-             - 2,370.00 €-               - 18,700.00 €-             - 2,370.00 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

2. Quotas dos Grupos Locais - 706.50 €-                   - 1,750.00 €-               - 1,270.00 €-               - 480.00 €-                   - 563.50 €-                           É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

3. Patrocínios - -   €-                         - 31,000.00 €-             - -   €-                         - 31,000.00 €-             - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

4. Donativos - -   €-                         - 2,000.00 €-               - 6,082.00 €-               - 4,082.00 €-               - 6,082.00 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

5. Subvenções - -   €-                         - 24,000.00 €-             - -   €-                         - 24,000.00 €-             - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

6. Saldo do Ano Anterior - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

7. Outros - -   €-                         - 1,600.00 €-               - 1,600.00 €-               - -   €-                         - 1,600.00 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

TOTALS - 706.50 €-                   - 81,420.00 €-             - 11,322.00 €-             - 70,098.00 €-             - -   €-                                 

2016 FY 2017 FY 2017 FY 2017 FY 2017
Despesas MANDATO ANTERIOR PROPOSTA REAL VARIAÇÃO DIFERENÇA ANO ANTERIOR

1. Quota da ELSA Internacional - 784.71 €-                   - 784.71 €-                   - 784.71 €-                   - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

2. Eventos e Projetos - -   €-                         - 1,588.00 €-               - 1,944.90 €-               - 356.90 €-                   - 1,944.90 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

3. Marketing - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

4. Seguros - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

5. Telecomunicações - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

6. Websites - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])



7. Equipamento - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

8. Material - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

9. Correios & Banco - -   €-                         - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

14. Passivo - 48,536.33 €-             - 48,636.33 €-             - 38,819.33 €-             - 9,817.00 €-               - 9,717.00 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

TOTALS - 49,321.04 €-             - 51,009.04 €-             - 41,548.94 €-             - 9,460.10 €-               - 7,772.10 €-                        

Real Balance 2017 - 30,226.94 €-             


