
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC

Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Fevereiro/2022!
.
📌 Receitas: Em fevereiro/22 o GAC conseguiu 16,3 mil reais de receitas para ajudar
os orelhudinhos. Ocorreu uma queda de 33% em relação aos valores arrecadados na
média do último trimestre. Esta diminuição ocorreu em função das arrecadações com
Campanhas, que neste mês teve menos engajamento. Já em comparação ao mês de
Fevereiro/21, houve aumento de 12% neste mês.
.
📌 Despesas: Neste mês foi desembolsado um total de 18,7 mil reais. Em relação à

média trimestral, ocorreu uma redução de 23% nos valores. Já em comparação ao
mesmo mês do ano anterior, houve um aumento de 26% em fevereiro/22.
Veja a seguir os tópicos dos principais itens:
• Médico Veterinário: O total do valor pago, foi de 11,2 mil reais, equivalente a
60% do total.  Ocorreram despesas com castrações, internações, exames de sangue e
bioquímicos.
• Alimentação: Valor desembolsado foi de 2,5 mil reais, equivalente 13% do total.
Atualmente, o GAC está conseguindo oferecer a melhor ração de mercado para seus
tutelados, verduras fresquinhas e muito feno.
• Fundo de Reserva emergencial: Neste mês conseguimos guardar 2 mil reais
no fundo de reserva para despesas emergenciais, este valor representou 11% do total
de saídas de caixa.
• Outras despesas como correios, despesas de viagem, contabilidade,
administração de plataforma, despesas cartorárias entre outros, totalizaram 3 mil
reais, que representaram 16% do total de pagamentos.
.
📌 Resumo do mês:
Encerramos o mês com 563 reais em conta. Para o mês subsequente há uma previsão
de 15 mil reais de contas a pagar. Portanto, ainda será necessário uma arrecadação
mínima de 14,5 mil reais para o mês de março/22.
Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu
salvar mais de 850 coelhinhos!
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




