
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC

.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Março/2022!
.
📌 (+) Receitas: Neste mês o GAC arrecadou 25,9 mil reais em receitas. Houve uma
melhora de 8% 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 para pudéssemos conseguir o valor suficiente para suprir as despesas
do mês.
📌 (-) Despesas: Em março o projeto pagou 25 mil reais em despesas, houve um

aumento de 6% 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, 16,6 mil reais, equivalente a 66,3% do total.
Em março tivemos despesas com castrações, exames simples de sangue e outros
mais complexos como ultrassom e tomografia.
.
• Aluguel Deposito GAC- > Valor desembolsado 2,5 mil reais, equivalente 9,9%
do total. Atualmente, o GAC está conseguindo alugar um espaço para
armazenamento dos ativos do projeto.
.
• Materiais de Manutenção Básica-> Valor gasto, 1,2 mil reais, que representou
4,6% do total de pagamentos. Neste item consta itens indispensáveis para a
manutenção dos coelhos em tutela, como pinus granulados, tapetinho higiênico e
afins.
.
• Outras despesas como correios, despesas de viagem, administração de
plataforma, medicamentos, entre outros, totalizaram 2,6 mil reais, que representou
10,3% do total. Acompanhe a lista detalhada no relatório de prestação de contas.
.
📌 (=) Fluxo de Caixa:  Encerramos o mês com 1.213 reais em conta. Para o mês
subsequente há uma previsão 15 mil reais, de contas a pagar. Portanto, ainda será
necessário uma arrecadação de 14,9 mil reais aproximadamente para abril/21.
.
Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu
salvar aproximadamente 850 vidinhas!
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




