
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - JULHO
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Julho/2021!
.
📌 (+) Receitas: Neste mês o GAC arrecadou 26,5 mil reais em receitas. Houve uma
melhora de 14% em relação à média trimestral. A receita mais representativa do GAC foi
promovida através de campanhas e doações. No entanto, outras fontes de recebimento,
como vendas na lojinha e parcerias também foram de grande importância.
.
📌 (-) Despesas: Em Julho o projeto pagou 29 mil reais em despesas, houve um aumento

de 22% em relação à média trimestral nos valores desembolsados neste mês. Veja a seguir
os tópicos das principais despesas que foram pagas:
.
✅ Médico Veterinário -> Valor pago, 16,7 mil reais, equivalente a 57,7% do total.  Em junho
tivemos despesas com castrações, exames simples de sangue e outros mais complexos
como ultrassom e tomográfica. Também houve valor de internação e hotelzinho pois nossa
capacidade de LT atualmente está totalmente excedida com 43 tutelados.
.
✅ Alimentação- > Valor desembolsado 6,6 mil reais, equivalente 23% do total. Atualmente,
o GAC está conseguindo oferecer a melhor ração de mercado para seus tutelados, e claro
verduras fresquinhas e muito feno.
.
✅ Materiais de Manutenção Básica-> Valor gasto, 1,5 mil reais, que representou 5,1% do
total de pagamentos. Neste item consta materiais indispensáveis para a manutenção dos
coelhos em tutela, como pinus granulados, tapetinho higiênico e afins.
.
✅ Confecção de produtos para a lojinha -> Foram investidos 1,2 mil reais, equivalente a
4,1% do total do montante desembolsado no mês. É de grande importância o investimento
em novos produtos para revenda, pois a lojinha é uma das principais fontes geradoras de
receita do projeto.
.
✅  Outras despesas como correios, despesas de viagem, contabilidade, administração de
plataforma, entre outros, totalizaram 2,5 mil reais, que representou 10,1% do total.
Acompanhe a lista detalhada no relatório de prestação de contas.
.
📌 (=) Fluxo de Caixa:  Encerramos o mês com 441 reais em conta. Para o mês
subsequente há uma previsão de arrecadação de 6,4 mil reais, já em contrapartida 24,4 mil
reais de contas a pagar. Portanto, ainda será necessário uma arrecadação extra de 17,5 mil
reais aproximadamente para agosto/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.




