
Associação de Poupança e Empréstimo - POUPEX

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método indireto

Semestre e Exercício findos em 31/12/2019 e 31/12/2018

(Em milhares de Reais)

2º Semestre Exercicio Exercício

Fluxos de caixa provenientes das operações 2019 2019 2018

Resultado líquido (23.925)                  10.656                39.077                

Ajustes ao resultado líquido 53.738                   55.406                48.011                

Provisão para operações de crédito                    55.244                 63.479                  45.194 

Provisão para perdas - Créditos Vinculados                      1.573                   3.300                    2.929 

Provisão/(Reversão) para perdas - FCVS                              -                     (239)                       (60)

Depreciações/Amortizações                      4.672                   9.473                  11.348 

(Reversão)/Perda por valor recuperável - Impairment                              -                           -                     (162)

Desvalorização de Bens Não de Uso Próprio                           66                      355                            - 

Recuperação de créditos baixados como prejuízo                     (3.939)                (10.529)                  (9.035)

Resultado da Venda do Ativo Imobilizado                         193                      193                            - 

Baixa do ativo imobilizado por obsolescência/doação                           44                        63                         46 

Baixa do ativo imobilizado por venda                           29                        29                            - 

Reclassificação de Ativos Intangíveis                              -                           -                       552 
Baixa de Ativos Intangíveis                         177                      177                            - 
Baixa de provisão para operações de crédito                     (4.321)                (10.895)                  (2.801)
Variações patrimoniais (489.510)                (590.684)             (259.307)             

Aumento em ativos operacionais (432.102)                (436.865)             (349.151)             

(Aumento) / Redução de recolhimentos obrigatórios ao BACEN (49.573)                  (15.827)                              (15.210)

(Aumento) / Redução de repasses interfinanceiros (17.922)                  (57.162)                            (111.374)

Alienação de bens não de uso próprio 4.481                     11.225                                   5.329 

Retomada de bens não de uso próprio (3.651)                    (9.909)                                (27.764)

(Aumento) / Redução de aplicações interfinanceiras de liquidez 176.558                 172.122                           (145.912)

(Aumento) / Redução de FGTS a ressarcir 101                        120                                           (65)

(Aumento) / Redução de FCVS (4.808)                    (9.419)                                  (8.868)

(Aumento) / Redução de operações de crédito (540.082)                (515.636)                            (46.127)

(Aumento) / Redução de outros créditos 5.737                     (7.904)                                    2.778 

(Aumento) / Redução de outros valores e bens 41                          129                                             45 

Recuperação de créditos baixados como prejuízo (2.984)                    (4.604)                                  (1.983)

Aumento / (Redução) em passivos operacionais (57.408)                  (153.819)             89.844                

Aumento / (Redução) em outras obrigações 16.349                   15.742                                 13.615 

Aumento / (Redução) de recursos de aceites e emissão de títulos (73.757)                  (169.561)                              76.229 

Caixa gerado (utilizado) pelas operações (459.697)                (524.622)             (172.219)             

Fluxos de caixa provenientes das atividades de investimento

(Aumento)/Redução em Títulos e Valores Mobiliários (321.412)                (482.071)                              42.799 
Alienação de imobilizado de uso (222)                       (222)                                               - 
(Aumento)/Redução de imobilizado de uso 29                          29                                                  - 
Aquisições de imobilizado de uso (1.182)                    (1.457)                                  (1.530)

Alienação de investimentos 7.810                     7.810                                             - 

Redução de juros/Dividendos recebidos 39                          99                                             177 

Caixa utilizado pelas atividades de investimento (314.938)                (475.812)             41.446                

Fluxos de caixa provenientes das atividades de financiamento

Aumento/(Redução) de recursos de associados poupadores 275.103                 104.411                             689.681 

Aumento/(Redução) de depósitos 684.412                 604.450                             418.776 

Caixa gerado pelas atividades de financiamento 959.515                 708.861              1.108.457           

Aumento de caixa e equivalentes de caixa 184.880                 (291.573)             977.684              

Modificação na posição financeira

Disponibilidades

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.338.979              3.815.432                       2.837.748 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 3.523.859              3.523.859                       3.815.432 

Aumento/Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa 184.880                 (291.573)             977.684              
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.


