
PELO FUTURO DO TRABALHO 

SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTR!,A - SESIIMG 

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
Exercícios findos em 31 d e dezembro de 2019 e 2018 
(Em Reais} 

HUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES, OPERACIONAIS 
Superávít do Exercício 

Ajustes 
Depreciação e Amornzação 
Provisão para Ri;scos (contingências judiciais) 
Baixa Líquida de Bens por Desafetação 
Bens Recebidos por Doações e Bol'liticações 

Variação nos Ativos e Passivos 

Créditos a Receber 
Estoques 
Valores a Apropriar 
Depósitos p/Recursos Judiciais 
Outros Créditos e Valores 
Contas a Pagar 
Impostos, Taxas, Contríbuições a Recolher 
Salários e Encargos a Pagar 
Férias, 13º Salário e Encargos a Pagar 
Retenções ele Depósitos em Garantia 
Convênios - Arrecadação Direta 

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Aumento Lí:quido do Ativo lmobifizad:O 

CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

AUMEN,TO DAS DISPONIBILIDADES 

Variação do Capital Circulante Líquido 
caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 
caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 

2019 

136.521.862,61 

59. 764.632,49 
9.526.392,88 

43.420.257,83 
6.821.561,83 

(3.580,05) 

{28. 7 50.081 ,22) 

(11.965.056,27) 
(281 .973, 65) 

663.531,51 
(33.897.065,24) 

3.225.788,41 
6 .193.22.3,63 
4.430.599,82 
1.312.883,74 
1.411.753,19 
{604.709, 17} 

760.942,81 

161 .536.413,88 

(27 .411.229,49) 

(27.411.229,49) 

134.125.184,39 

311.957.579,33 
446.082. 763, 72 
134.125.184,39 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis 

. . 
• 

2018 

39.127.792,99 

10.539.089,68 
8.749.211,00 

(1.724.282,27) 
3.544.096,24 

(29.935,29) 

15.036.037,94 

(6.451 .297 ,52) 
111 .193,97 

10.245.768,20 
(10.085.202, 14) 

{48.345, 10) 
8.502.290,86 

11.106.640,97 
(660.880,67) 
1.551.904, 19 

282.072,28 
481 .892,90 

64. 702.920,61 

(37.280.750,24) 

(37.280.750,24) 

27.422.170,37 

284.535.407,96 
311.957 .579133 
27.422.171,37 
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Resumo


O verificador encontrou problemas que podem impedir a acessibilidade completa ao documento.
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