
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - AGOSTO
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Agosto/2021!
.
📌 (+) Receitas: Em Agosto o GAC arrecadou 16,2 mil reais em receitas. Em relação à
média trimestral dos recebimentos, neste mês houve uma queda de 25%.
As receitas com o apadrinhamento mensal se mantive estável. Porém, se compararmos
com os valores médios mensais, podemos observar que outros itens como vendas na
lojinha do GAC e campanhas sofreram quedas bastante expressivas.
📌 (-) Despesas: No mês de Agosto, o nosso projeto desembolsou um total de 16,2 mil

reais, conforme a planilha demonstrativa.
Devido à queda nas receitas foi necessário ajustar os pagamentos do mês, desta forma,
também ocorreu uma queda de 26% no valores pagos. Lembrando que nossos
demonstrativos são feitos pelo Regime de Caixa (despesas e receitas são contabilizadas
apenas quando entram ou saem do caixa).
Como houve esta baixa nas receitas, não foi possível quitar todas as dívidas do mês com
médico veterinário, fincando estes valores a pagar para o mês subsequente. A flexibilização
dos prazos de pagamentos que as clinicas parceiras concedem, tem viabilizado a
continuidade do projeto nas épocas de baixa nas arrecadações.
Mas além das despesas veterinárias o GAC tem outros custos que são de grande
importância para que toda a engrenagem possa rodar. Já estes outros custos são
necessários quitar dentro do mês tais como: Manutenção de Lar temporário, alimentação,
correios, despesas de viagem, serviços de terceiros, entre outros.
📌 (=) Fluxo de Caixa:  Encerramos o mês com um pequeno saldo em conta bancária de
705 reais, porém mais de 10 mil reais em aberto nas clinicas veterinárias parceiras.
Para o mês subsequente há uma previsão de arrecadação de 6,4 mil reais, já em
contrapartida, entre as contas em aberto e mais a contas que ainda vencerão no mês de
setembro, temos um total de 28,3 mil reais de contas a pagar. Portanto, ainda será
necessário uma arrecadação extra de 21 mil reais aproximadamente para Setembro/21.
.
Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu salvar
aproximadamente 800 vidinhas!
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




