
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - JANEIRO/2022
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Janeiro/2022!
.
📌 Receitas: Neste mês, o GAC obteve 29,8 mil reais em arrecadações para o projeto.
Houve um aumento nas receitas de 4% em relação à média trimestral. Já em comparação
ao mês de janeiro de 2021, este aumento foi ainda mais expressivo, equivalente a 29%.
A receita mais representativa do GAC veio através de campanhas e doações. No entanto,
outras fontes de recebimento, como vendas na lojinha e a plataforma do Padrim também
foram muito importante para pudéssemos conseguir o valor suficiente para suprir as
despesas do mês.
📌 Despesas: Em Janeiro foi gasto um total de 27,5 mil reais. Em relação à média

trimestral, ocorreu uma estabilidade nos valores desembolsados. E em comparação ao mês
de janeiro de 2021, houve um aumento de 17,4%.
Veja a seguir os tópicos das principais despesas que foram pagas:
• Médico Veterinário: Valor pago, 16,8 mil reais, equivalente a 61% do total.
Ocorreram despesas com castrações, exames de sangue e bioquímicos. Também houve
valor de hotelzinho pois nossa capacidade de Lar temporário atualmente está excedida com
mais 40 coelhinhos tutelados.
• Alimentação: Valor desembolsado foi de 3,8 mil reais, equivalente 13,7% do total.
Atualmente, o GAC está conseguindo oferecer a melhor ração de mercado para seus
tutelados, verduras fresquinhas e muito feno.
• Manutenção Lar Temporário: Valor gasto, 2,3 mil reais, que representou 8,2% do
total de pagamentos. Neste item consta materiais indispensáveis para a manutenção dos
coelhos em tutela, como rasqueadeiras, pinus granulados, tapetinho higiênico, material de
limpeza e afins.
• Outras despesas como correios, despesas de viagem, contabilidade, administração
de plataforma, entre outros, totalizaram 3,6 mil reais, que representaram 13,1% do total.
• Em janeiro também investimos 1,1 mil reais em compras de produtos para a revenda
na lojinha do GAC, equivalente a 4% do total das saídas do mês.
.
📌 Resumo do mês:
Encerramos o mês com 2,9 mil reais em conta. Para o mês subsequente há uma previsão
de 13,1 mil reais de contas a pagar. Portanto, ainda será necessário uma arrecadação
mínima de 10,2 mil reais para o mês de fevereiro.
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.




