
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - ABRIL
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Abril/2021!
.
📌 (+) Receitas: Em Abril arrecadamos 24 mil reais em receitas. Houve uma melhora de
12% em relação à média trimestral. As nossas principais fontes de receitas tem sido os
apadrinhamentos, campanhas e vendas na fantástica lojinha do GAC.
Para conseguir honrar com todas as despesas, neste mês tivemos um esforço redobrado de
voluntários e apoiadores do projeto, que juntos conseguiram ganhos extras com eventos on
line e parcerias comerciais, bem como, a implantação de uma taxa simbólica de adoção,
para ajudar nas despesas dos nossos tutelados.
📌 (-) Despesas: Neste mês pagamos 24,5 mil reais em despesas, houve um aumento de

14% em relação à média trimestral. É importante ressaltar que, além destes valores pagos
dentro do mês, ainda ficou em aberto um saldo a pagar de 4,8 mil reais, referente ao mês
de abril.
A despesa com clínicas veterinárias parceiras segue sendo o item mais representativo dos
valores pagos. Em abril pagamos o equivalente a 19 mil reais, somente neste item houve
um aumento de 27% em relação à média.
Este aumento ocorreu em virtude dos inúmeros procedimentos veterinários e principalmente
as castrações que foram feitas devido a chegada do período da puberdade dos
orelhudinhos, que nasceram no início do ano sob a tutela do GAC.
Também tivemos despesas rotineiras: alimentação dos tutelados, medicamentos, despesas
de viagem, despesas administrativas, entre outras conforme o relatório de prestação de
contas do GAC.
.
📌 (=) Fluxo de Caixa: No fechamento do mês, havia um saldo em caixa de R$ 319,67.
Segundo as nossas programações, para o mês de Maio/21 , temos previsto até o momento
a arrecadação de 5,6 mil reais e em contrapartida 23,5 de contas a pagar. Portanto, será
necessário uma arrecadação extra de 17,5 mil reais aproximadamente. 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 700 vidinhas!
.
Juntos somos mais fortes.
Equipe GAC.




