
MUNICÍPIO DE ALJEZUR

Demonstração dos fluxos de caixa, do período findo em 31 de Dezembro de 2021 Valores em €

Períodos
31/12/2021 31/12/2020NotasRubricas

 Fluxos de caixa das atividades operacionais
1.216.780,32 1.338.489,52Recebimentos de clientes
5.178.179,82 4.099.192,43Recebimentos de contribuintes
4.775.610,08 4.057.216,83Recebimentos de transferências e subsídios correntes

224.882,50Recebimentos de utentes
-3.662.499,48 -3.115.484,97Pagamentos a fornecedores
-2.624.805,64 -2.495.869,17Pagamentos ao pessoal

Pagamentos a contribuintes / Utentes
-2.497.657,07 -1.347.819,92Pagamentos de transferências e subsídios

Pagamentos de prestações sociais

2.385.608,03Caixa gerada pelas operações 2.760.607,22
Recebimento do imposto sobre o rendimento
Pagamento do imposto sobre o rendimento

317.334,57 1.067.317,92Outros recebimentos
-2.044.070,58 -3.507.320,68Outros pagamentos

658.872,02 320.604,46Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)

 Fluxos de caixa das atividades de investimento

Pagamentos respeitantes a:
-473.283,65 -440.610,63Ativos fixos tangíveis

-3.690,00Ativos intangíveis
Propriedades de investimento
Investimentos financeiros

-3.478,63Outros ativos
Recebimentos provenientes de:

25.110,28 32.887,00Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

670.020,47 22.577,44Propriedades de investimento
Investimentos financeiros
Outros ativos

133.464,57 48.967,62Subsídios ao investimento
773.277,48 753.035,00Transferências de capital

Juros e rendimentos similares
8.684,51 38.943,85Dividendos

1.137.273,66 448.631,65Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)

 Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital
Cobertura de prejuízos
Doações
Outras operações de financiamento
Pagamentos respeitantes a:

-318.671,56Financiamentos obtidos
-5.502,36 -8.610,40Juros e gastos similares

Dividendos
Reduções de capital e de outros instrumentos de capital
Outras operações de financiamento

-324.173,92 -8.610,40Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)

1.471.971,76 760.625,71Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)
Efeito das diferenças de câmbio

2.627.736,05 1.867.110,34Caixa e seus equivalentes no início do período
4.099.707,81 2.627.736,05Caixa e seus equivalentes no fim do período

CONCILIAÇÃO ENTRE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES E SALDO DE GERÊNCIA
2.627.736,05 1.867.110,34Caixa e seus equivalentes no início do período

-41.914,41 -83.241,66- Equivalentes a caixa no início do período
41.914,41 83.241,66+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa

- Variações cambiais de caixa no início do período

2.627.736,05= Saldo da gerência anterior 1.867.110,34
2.585.821,64 1.786.158,55De execução orçamental
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41.914,41 80.951,79De operações de tesouraria
4.099.707,81 2.627.736,05Caixa e seus equivalentes no fim do período
-213.872,16 -41.914,41- Equivalentes a caixa no fim do período
213.872,16 41.914,41+ Parte do saldo de gerência que não constitui equivalentes de caixa

- Variações cambiais de caixa no fim do período

4.099.707,81= Saldo para a gerência seguinte 2.627.736,05
4.047.385,88 2.585.821,64De execução orçamental

52.321,93 41.914,41De operações de tesouraria
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