
01/07/2022 a 
30/09/2022

01/07/2021 a 
30/09/2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período (5.577.715,20)      (1.506.418,80)        

Ajustes por:

Lucro / prejuízo na venda de bens do imobilizado

Depreciações / amortizações 934.412,08          855.553,41            

Provisão para contingência (16.384,79)           (9.595,24)               

Aumento / redução de anuidades e infrações a receber 8.127.364,94       11.612.305,74       

Aumento / redução de adiantamentos diversos (1.023.676,66)      (401.422,77)           

Aumento / redução de créditos diversos a receber 11.423,12            (9.812,13)               

Aumento / redução de despesas antecipadas 92.223,43            (109.596,78)           

Aumento / redução de fornecedores a pagar (34.148,81)           225.827,30            

Aumento / redução de obrigações com pessoal a pagar 443.909,75          399.807,87            

Aumento / redução de encargos sociais a pagar 133.395,71          125.848,23            

Aumento / redução de outras contas a pagar 20.216,07            (20.742,20)             

Aumento / redução de obrigações estatutárias a pagar 320.364,04          1.139.233,18         

Aumento / redução de receitas e infrações a receber (5.758.053,11)      (7.452.395,26)        

Aumento / redução de contribuições obrigatórias e infrações (2.309.325,23)      (4.192.852,49)        

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (4.635.994,66)     655.740,06           

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

(-) Aquisição de investimentos / imobilizado (1.134.538,77)      (4.396.697,10)        

(+) Baixa do imobilizado / valor residual 7.014,62              5.348,97                

(+) Venda de investimentos / imobilizado

(-) Realização de avaliação patrimonial

-                       -                         

(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (1.127.524,15)     (4.391.348,13)       

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 (5.763.518,81)     (3.735.608,07)       

Saldo das disponibilidades no início do período 27.586.294,85     25.575.509,04       

Saldo das disponibilidades no final do período 21.822.776,04     21.839.900,97       

Variação das disponibilidades (5.763.518,81)     (3.735.608,07)       

Presidente da OAB/Paraná Contador CRC/PR 033583/O-0

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DO PARANÁ
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os períodos findos em 30/09/2022 e 30/09/2021

Método Indireto - Valores em reais - R$

MARILENA INDIRA WINTER ROGÉRIO CESAR DE OLIVEIRA


