
30/06/2021 30/06/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período (2.936.573,97)      (2.272.224,58)        

Ajustes por:

Lucro / prejuízo na venda de bens do imobilizado -                       -                         

Depreciações / amortizações 747.801,39          665.055,26            

Provisão para contingência -                       -                         

Aumento / redução de anuidades e infrações a receber 7.840.377,49       2.136.343,54         

Aumento / redução de adiantamentos diversos (708.852,51)         (27.021,78)             

Aumento / redução de créditos diversos a receber 114.047,86          25.554,38              

Aumento / redução de despesas antecipadas (18.246,20)           (24.071,03)             

Aumento / redução de fornecedores a pagar 402.973,15          (216.165,02)           

Aumento / redução de obrigações com pessoal a pagar 635.093,77          104.759,97            

Aumento / redução de encargos sociais a pagar 212.317,63          504.266,62            

Aumento / redução de outras contas a pagar 1.114,45              14.421,53              

Aumento / redução de obrigações estatutárias a pagar (112.808,79)         425.269,84            

Aumento / redução de receitas e infrações a receber (5.223.573,00)      (4.148.047,16)        

Aumento / redução de contribuições obrigatórias e infrações (2.960.044,35)      1.296.702,67         

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (2.006.373,08)     (1.515.155,76)       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Aquisição de investimentos / imobilizado (3.630.534,96)      (287.036,71)           

(+) Baixa do imobilizado / valor residual 2.148,58              413,49                   

(+) Venda de investimentos / imobilizado

(-) Realização de avaliação patrimonial

-                       

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (3.628.386,38)     (286.623,22)          

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

(+) Integralização do capital -                       -                         

(+) Empréstimos bancários -                       -                         

(-) Amortização de empréstimos -                       -                         

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO -                      -                        

VARIAÇÃO TOTAL DAS DISPONIBILIDADES (5.634.759,46)     (1.801.778,98)       

Saldo das disponibilidades no início do período 31.210.268,50     19.600.478,60       

Saldo das disponibilidades no final do período 25.575.509,04     17.798.699,62       

Variação das disponibilidades (5.634.759,46)     (1.801.778,98)       
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