
01/07/2021 a 
30/09/2021

01/07/2020 a 
30/09/2020

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período (1.506.418,80)      (2.219.177,62)        

Ajustes por:

Lucro / prejuízo na venda de bens do imobilizado (18.651,36)             

Depreciações / amortizações 855.553,41          687.417,09            

Provisão para contingência (9.595,24)             -                         

Aumento / redução de anuidades e infrações a receber 11.612.305,74     6.346.640,53         

Aumento / redução de adiantamentos diversos (401.422,77)         (244.382,37)           

Aumento / redução de créditos diversos a receber (9.812,13)             (10.034,85)             

Aumento / redução de despesas antecipadas (109.596,78)         4.261,91                

Aumento / redução de fornecedores a pagar 225.827,30          43.491,33              

Aumento / redução de obrigações com pessoal a pagar 399.807,87          486.344,58            

Aumento / redução de encargos sociais a pagar 125.848,23          (32.303,36)             

Aumento / redução de outras contas a pagar (20.742,20)           (18.658,33)             

Aumento / redução de obrigações estatutárias a pagar 1.139.233,18       (158.793,09)           

Aumento / redução de receitas e infrações a receber (7.452.395,26)      (5.626.942,23)        

Aumento / redução de contribuições obrigatórias e infrações (4.192.852,49)      (759.958,43)           

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 655.740,06         (1.520.746,20)       

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Aquisição de investimentos / imobilizado (4.396.697,10)      (157.343,65)           

(+) Baixa do imobilizado / valor residual 5.348,97              5.149,61                

(+) Venda de investimentos / imobilizado 617.300,00            

(-) Realização de avaliação patrimonial (598.648,64)           

-                       

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (4.391.348,13)     (133.542,68)          

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 (3.735.608,07)     (1.654.288,88)       

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

Saldo das disponibilidades no final do período 21.839.900,97     16.144.410,74       

Variação das disponibilidades (3.735.608,07)     (1.654.288,88)       
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