
PRESTAÇÃO DE CONTAS GAC - OUTUBRO
.
Queridos apoiadores do GAC, segue a prestação de contas de Outubro/2021!
.
📌 (+) Receitas: Em Outubro, o GAC arrecadou 20,5 mil reais em receitas. Em relação à
média trimestral dos recebimentos, neste mês houve uma evolução de 24%.
Como em setembro ocorreu o pior desempenho de 2021, ficou um saldo de contas a pagar
bastante alto para o mês subsequente. Portanto no mês de Outubro foi necessário algumas
ações de emergência como rifas e campanhas extras.
O GAC agradece a todos que contribuíram e voluntários que não mediram esforços para
não deixar o projeto parar.
.
📌 (-) Despesas: No mês de Outubro, o GAC pagou o total de 20,2 mil reais em despesas,

conforme demonstra o relatório detalhado. Em relação à média trimestral ocorreu um
aumento de 23% nos pagamentos efetuados. Lembrando que nossos demonstrativos são
feitos pelo Regime de Caixa (despesas e receitas são contabilizadas apenas quando
entram ou saem do caixa).
Hoje a principal despesa do GAC é com as clinicas veterinárias parceiras, em outubro foi
pago 15,9 mil reais, equivalente a 78,6% do total de despesas, neste valor estão inclusos
desde os procedimentos básicos, hotelzinho, exames de sague, castração, ultrassons,
tomografias, fisioterapia, entre outros.
O sistema de trabalho do GAC é baseado na adoção consciente, onde o primeiro passo
após o resgate é encaminhar o animalzinho para avaliação e check-up, posteriormente é
realizada a castração, depois o tutelado passa um tempo de recuperação em nossos lares
temporários ou hotelzinho das clinicas parceiras e somente depois eles serão
encaminhados para um novo lar.
Além dos procedimentos com saúde de cada orelhudinho, o GAC também tem despesas
como alimentação dos tutelados, despesas de logística, despesas administrativas e
investimentos em produtos para revenda.
.
📌 (=) Fluxo de Caixa:  Encerramos o mês com um pequeno saldo em conta bancária de
631 reais. Para o mês subsequente há uma previsão de arrecadação de 5,9 mil reais, já em
contrapartida, entre as contas em aberto e mais a contas que ainda vencerão no mês de
novembro, temos um total de 21,0 mil reais de contas a pagar. Portanto, ainda será
necessário uma arrecadação extra de 14,8 mil reais aproximadamente para o próximo mês.
.
Graças à ajuda de cada um de vocês, o projeto desde a sua fundação, já conseguiu salvar
aproximadamente 800 coelhinhos! Ajude o nosso projeto a continuar salvando vidinhas, doe
qualquer quantia, os orelhudinhos agradecem.
.
Juntos somos mais fortes.




