
Orçamento | ELSA Portugal Ano Lectivo 2018

2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018
Receita MANDATO ANTERIOR PROPOSTA REAL VARIAÇÃO DIFERENÇA ANO ANTERIOR

1. Eventos e Projetos - 500.00 €-                   - 15,940.00 €-             - -   €-                         - 15,940.00 €-             - 500.00 €-                           É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

2. Quotas dos Grupos Locais - 1,270.00 €-               - 1,600.00 €-               - 1,350.00 €-               - 250.00 €-                   - 80.00 €-                             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 - 7,209.50 €-               - 2,000.00 €-               - 3,655.00 €-               - 1,655.00 €-               - 3,554.50 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

5. Subvenções - -   €-                         - 24,000.00 €-             - 2,500.00 €-               - 21,500.00 €-             - 2,500.00 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

6. Saldo do Ano Anterior - 650.00 €-                   - -   €-                         - -   €-                         - -   €-                         - 650.00 €-                           É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

7. Outros - 1,600.00 €-               - -   €-                         - 1,500.00 €-               - 1,500.00 €-               - 100.00 €-                           É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Receitas![ Coordenadas da célula desta rúbrica])

TOTALS - 11,229.50 €-             - 74,540.00 €-             - 9,005.00 €-               - 65,535.00 €-             - 3,554.50 €-                        

2017 FY 2018 FY 2018 FY 2018 FY 2018
Despesas MANDATO ANTERIOR PROPOSTA REAL VARIAÇÃO DIFERENÇA ANO ANTERIOR

1. Quota da ELSA Internacional - -   €-                         - 835.77 €-                   - 835.77 €-                   - -   €-                         - 835.77 €-                           É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

2. Eventos e Projetos - 500.00 €-                   - 14,160.00 €-             - 32.09 €-                     - 14,127.91 €-             - 467.91 €-                           É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

3. Renda - -   €-                         - 2,020.00 €-               - 2,020.00 €-               - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

4. Serviços - -   €-                         - 50.00 €-                     - 50.00 €-                     - -   €-                                 É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

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

6. Reuniões - -   €-                         - 50.00 €-                     - 32.09 €-                     - 17.91 €-                     - 32.09 €-                             É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])



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

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

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

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

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

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

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

14. Passivo - 42,051.33 €-             - 44,684.10 €-             - 36,781.17 €-             - 7,902.93 €-               - 5,270.16 €-                        É preciso verificar se as fórmulas estão correctas (=Despesas![Coordenadas da célula desta rúbrica])

TOTALS - 42,551.33 €-             - 61,799.87 €-             - 37,681.12 €-             - 24,118.75 €-             - 4,870.21 €-                        


