
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - DEZEMBRO
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Dezembro/2021!
.
📌 Receitas: Neste mês, o GAC obteve 26,8 mil reais em arrecadações para o projeto.
Houve um aumento nas receitas de 5,1% em relação à média do trimestre. Já em
comparação à média do segundo semestre de 2021, este aumento foi de 21,8%.
Este crescimento ocorreu por conta das campanhas que foram feitas ao longo do mês para
cobrir os custos dos últimos resgates.  Também houve o lançamento de novos produtos
para revenda, desta forma, a lojinha do GAC também ajudou a impulsionar as
arrecadações.
📌 Despesas: Em dezembro foi gasto um total de 26,3 mil reais. Ocorreu um aumento de

4% em relação à média trimestral. E em comparação à média dos gastos gerais do segundo
semestre de 2021, este aumento foi de 17,6%.
Assim como nas receitas, já era esperado também um aumento expressivo nas despesas
do mês, isto porque o GAC realizou o resgate de vários coelhinhos entre os meses de
novembro e dezembro. Alguns dos resgatados com o estado de saúde delicado, precisando
de exames e cuidados especiais veterinários. Além disso, o GAC tem sob tutela vários
coelhinhos de resgates mais antigos, que ainda estão em tratamento.
A principal despesa da ONG são os custos com os tratamentos veterinários, neste mês
estas despesas chegaram em 17,8 mil reais, equivalente a 68% do total. Mas também
ocorreram outros gastos com: confecção de produtos para revenda, alimentação, logística,
manutenção de lar temporário, correios, entre outros conforme a tabela.
.
📌 Resumo do mês: Depois de vários meses fechando com débitos em atraso nas clinicas
veterinárias, em dezembro o GAC conseguiu fechar o “mês no azul”. Além de quitar todas
as dívidas pendentes dos meses anteriores, foi possível também guardar um dinheirinho no
fundo de reserva emergencial. Tudo isso foi viável, graças à imensurável ajuda dos
padrinhos e demais colaboradores do projeto.
Para o mês subsequente, temos uma previsão de 16 mil reais em despesas a pagar, e em
contra partida, temos uma reserva de 3,8 mil reais, portanto a necessidade de arrecadação
até o momento está em 12,2 mil reais.
.
Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu salvar
mais de 850 coelhinhos! Ajude o nosso projeto a continuar salvando vidinhas, doe qualquer
quantia, os orelhudinhos agradecem.
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




