
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - MARÇO
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Março/2021!
.
📌 Receitas: Neste mês o GAC arrecadou 26 mil reais em receitas. Houve uma melhora de
23% em relação à média trimestral. Para arrecadar fundos extras, em março o GAC se
mobilizou fazendo diversas ações, como Campanhas e Rifa emergencial.
📌 Despesas: Neste mês foram pagos 26,5 mil reais em despesas, houve um aumento de
25% em relação à média trimestral.
Para as clínicas veterinárias parceiras foi pago o equivalente a 18,8 mil reais. No entanto,
ainda ficou um débito em aberto de 20 mil reais na virada do mês. Este é o item mais
representativo dentre as despesas do mês.
Graças ao apoio e das clinicas veterinárias que flexibilizaram os pagamentos, toda esta
engrenagem não parou. Com aproximadamente cinquenta coelhinhos em tutela, neste mês
o GAC bateu recorde de procedimentos veterinários realizados. Foram feitas consultas,
castrações, check up em todos tutelados e também hospedagem de alguns orelhudinhos,
pois atualmente a capacidade de lares temporários está totalmente excedida.
O Segundo item mais representativo de despesas é a alimentação, o GAC está oferecendo
rações de boa qualidade, feno e verduras sempre fresquinhas para seus tutelados.
O Terceiro item, são os produtos adquiridos para revender na fantástica lojinha do GAC e
assim poder gerar mais receitas no mês seguinte.
Já finalizando a relação das principais despesas do GAC, gostaríamos de chamar a atenção
para o fato que neste exato momento pode ser que alguns voluntários estejam levando
coelhinhos para os veterinários, para lares temporários ou até mesmo para seus novos
lares, isso tudo tem um custo com o transporte, que é viabilizado pela ajuda dos padrinhos
do projeto.
Veja a lista completa de despesas no relatório de prestação de contas.
.
📌 Fluxo de Caixa: No fechamento do mês, havia uma quantia em caixa de R$ 723,18.
Segundo as nossas programações, para o mês de Abril/21 será necessário uma
arrecadação extra de 18,8 mil reais aproximadamente. Colabore com o nosso projeto,
apadrinhe um coelhinho com a quantia que lhe couber no bolso.
.
Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu salvar
aproximadamente 700 vidinhas!
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




