
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - NOVEMBRO

Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Novembro/2021!

📌 (+) Receitas: Neste mês o GAC arrecadou 29,3 mil reais em receitas. Em relação à
média trimestral dos recebimentos, neste mês houve uma melhora de 40% no total
arrecadado.
Depois de um trimestre de desempenho bastante fraco, em novembro houve uma
recuperação nos índices de receitas. Esta recuperação foi possível porque o Grupo realizou
algumas campanhas emergências, contado com a ajuda de voluntários, padrinhos e
apoiadores que não mediram esforços para não deixar o projeto ser prejudicado.

📌 (-) Despesas: No mês de Novembro, o GAC pagou o total de 29,7 mil reais em
despesas, conforme demonstra o relatório detalhado. Em relação à média trimestral ocorreu
um aumento de 41% nos pagamentos efetuados. Lembrando que nossos demonstrativos
são feitos pelo Regime de Caixa (despesas e receitas são contabilizadas apenas quando
entram ou saem do caixa).
Graças ao aumento das receitas, foi possível quitar as despesas com os veterinários
parceiros que já estavam em atraso desde o mês de agosto, no total foi pago o valor de
20,5 mil reais em dívidas veterinárias, somente este item representou 69% do total dos
pagamentos efetuados em novembro.
A compra de estoque de produtos de manutenção básica para os orelhudinhos em tutela e
os investimentos em produtos para revenda na lojinha, foram duas importantes ações
viabilizadas com os recursos extras obtidos nestes mês, juntos estes dois itens
representaram 17% do total dos valores desembolsados no mês.
Além dos itens acima, o projeto tem as despesas mensais, tais como: medicamentos,
alimentação, despesas com logística/transporte, despesas com administração da plataforma
Padrim, contabilidade, correios, etc. A somatória destes itens é equivalente a 14% do total
dos pagamentos efetuados dentro do mês. Veja no relatório de prestação de contas a lista
completa das despesas realizadas no mês.

📌 (=) Fluxo de Caixa:  Encerramos o mês com um pequeno saldo em conta bancária de
176 reais e em contra partida ainda temos uma dívida remanente de 16,2 mil reais de
contas a pagar.
Para suprir esta necessidade de caixa no mês subsequente, do Grupo irá fazer algumas
ações especiais e também vai realizar o lançamento de novos produtos para revenda na
lojinha do GAC.

Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu salvar
mais de 800 coelhinhos! Ajude o nosso projeto a continuar salvando vidinhas, doe qualquer
quantia, os orelhudinhos agradecem.

Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




