
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - JUNHO
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Junho/2021!
.
📌 (+) Receitas: Em Junho o projeto arrecadou 22,5 mil reais em receitas. Neste mês
conseguimos uma melhora de 3% em relação à média trimestral. Para arrecadar fundos
extras, o GAC se mobilizou fazendo diversas ações como, Campanhas e lançamentos de
novos produtos na lojinha do GAC.
📌 (-) Despesas: Neste mês foi pago 20,3 mil reais em despesas, houve uma queda de

4% em relação à média trimestral nos valores pagos dentro do mês. As principais despesas
foram:
• Médico Veterinário, foi pago 8,9 mil reais, equivalente a 44% do total;
• Confecção de novos produtos para a lojinha, foi pago 2,4 mil reais, 12% do total;
• Alimentação dos acolhidos 2 mil reais, equivalente a 10% do total;
• Outras despesas como correios, despesas de viagem, despesas de manutenção,
administração de plataforma, medicamentos, entre outros, totalizaram 7 mil reais.
Veja lista completa no relatório de prestação de contas.
Graças ao apoio dos padrinhos, colaboradores e amigos do projeto, está sendo possível o
GAC custear as despesas dos animais acolhidos desde o resgate, tempo em que eles ficam
em tutela, despesas veterinárias como castração e check up, até o momento em que são
encaminhados para adoção consciente.
📌 (=) Fluxo de Caixa:
Devido ao resgate bastante complexo da Penha que foi feito no final do mês Junho, a
equipe de voluntários se mobilizou para arrecadar recursos para custear o alto volume de
despesas veterinárias do mês subsequente, conseguimos fechar com um saldo de 2,8 mil
reais.
Segundo as programações, temos previsto até o momento a arrecadação de 5,7 mil reais e
em contrapartida 23,4 mil reais de contas a pagar. Portanto, ainda será necessário uma
arrecadação extra de 14,9 mil reais para o mês de Julho/21.
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 750 vidinhas!
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




