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7.3.- Da comparabilidade de períodos
A FAPESP está apresentando, em comparabilidade com o exercício anterior, os seguintes demonstrativos: Balanço Financeiro, 

Balanço Patrimonial, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa.
As demonstrações em forma comparativa fortalece a credibilidade das informações contábeis e financeiras, facilita o acompa-

nhamento e comparação da situação econômica, financeira e patrimonial, permitindo uma melhor visualização do desempenho da 
Fundação. Possibilita ainda, a comparação com a situação financeira, orçamentária e patrimonial de outras Entidades semelhantes 
à Fundação.

 

8.- COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
São apresentados os principais critérios e políticas contábeis adotados no âmbito da FAPESP, levando se em consideração as 

opções e premissas do modelo PCASP. Os créditos e as obrigações estão registrados, de maneira geral, pelos seus valores históricos 
na data do balanço.

8.1. Caixa e equivalentes de caixa
O Caixa e Equivalentes de Caixa correspondem aos depósitos bancários de livre movimentação, as aplicações financeiras e 

demais valores mobiliários resgatáveis, com o objetivo de compensar perdas inflacionárias e atender as necessidades imediatas da 
FAPESP. Do montante de R$ 752.748 mil, R$ 128.950 mil são de recursos vinculados e o remanescente de R$ 623.798 mil se referem 
a recursos próprios.

 

8.2. Créditos de Ativo Circulante – Realizável a Curto Prazo
a)Adiantamento de férias
Formado pelo valor de R$ 1.587 mil, cujo valor foi pago a título de adiantamento no exercício, o qual será liquidado quando da 

contabilização da folha de pagamento no exercício subsequente.
b)Cauções Depositadas
Refere-se aos depósitos caucionados em garantia de contratos com terceiros no valor de R$ 88 mil em 31-12-2018. A partir 

do exercício de 2019, serão alterados os procedimentos, com a adoção de depósitos diretos em conta garantia nos bancos oficiais 
abertas pelo contratado, indicando como beneficiário a FAPESP. O controle e registro contábil serão realizados em contas de com-
pensação. c)Almoxarifado

Corresponde aos bens de consumo existentes no encerramento do exercício, validados através de realização de inventário. 
A avaliação é realizada pelo preço médio ponderado das compras, obedecendo ao artigo 106, inciso III, da Lei 4.320/64. O valor 
existente em 31-12-2018 é de R$ 685 mil.

d)Prêmios de seguros antecipados
Valor dos seguros pagos não incorridos, que beneficiarão o exercício seguinte, cujo saldo em 31-12-2018 é de R$ 1,2 mil.
e)Assinaturas de revistas e jornais
Refere-se as assinaturas de revistas e periódicos pagos no exercício, cujo saldo em 31-12-2018, é de R$ 15,85 mil.
f)Demais Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) – pagas antecipadamente
Saldo de R$ 3,32 mil referente a contratos de manutenção e prestação de serviços pagos antecipadamente, e que beneficiarão 

o exercício seguinte.
g)Outros créditos a receber
Saldo no valor de R$ 994 mil, referente a aluguel a receber no exercício seguinte, e créditos decorrentes de acordos extrajudiciais 

celebrados junto a pesquisadores da FAPESP.

8.3.- Não circulante
a)Bens de Pesquisa – Termos de Cessão de Uso
Incorporação de bens adquiridos em projetos de pesquisa desenvolvidos em Empresas ou Entidades Privadas, havendo acrés-

cimo no exercício, de R$ 16.611 mil. O saldo em 2017 que era de R$ 122.877 mil passou para R$ 139.488 mil, em 31-12-2018.

 
b)Créditos a receber
Saldo a receber em 31-12-2018, no montante de R$ 1.529 mil, decorrente de processos de cobrança extrajudicial, proveniente 

de acordos firmados com ex-funcionários, restituição de pagamentos indevidos e créditos decorrentes de acordos extrajudiciais 
celebrados com bolsistas e pesquisadores FAPESP.

c)Investimentos
Apresenta saldo de R$ 12.090 mil e está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido das reavaliações efetuadas até a data 

de 31-12-2018. Segregamos do grupo de Imobilizado estes investimentos, relativos a imóveis que geram receitas para a Fundação, 
atendendo ao disposto no artigo 5º, da Lei de criação da FAPESP, caracterizados como Rendas de seu Patrimônio. Estes imóveis são 
de propriedade da FAPESP, e não são destinados à alienação, somente à geração de receitas, a serem aplicadas na própria atividade, 
portanto, havendo o reconhecimento da respectiva depreciação, através do método linear, com base no prazo de vida útil estimada 
dos imóveis. O valor reconhecido da depreciação no exercício de 2018 foi de R$ 448 mil. Os Imóveis estão registrados em dois 
subgrupos: Edifícios e Garagens para Renda e Obras de Arte.

d)Imobilizado
Apresenta um saldo de R$ 57.706 mil e está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido das incorporações e baixas efetu-

adas até a data do balanço, resultando no saldo líquido de R$ 32.967 mil, deduzidas às respectivas depreciações.
Quadro demonstrativo:

 

e)Depreciação acumulada
O critério para a fixação das taxas de depreciação são as constantes da tabela do Decreto Federal 3000/99 – RIR e o método 

utilizado, o linear. As taxas utilizadas refletem a vida útil estimada dos bens. Em 31-12-2018, o saldo da Depreciação Acumulada 
sobre Investimentos era de R$ 2.994 mil e sobre o Imobilizado, de R$ 24.738 mil.

cumprimento da Emenda Constitucional 93/2016 – DREM, que 
trata da Desvinculação das Receitas de Estados e Municípios. A 
obrigatoriedade pela transferência foi estabelecida e disciplina-
da pela Portaria Conjunta CAF-CO-1, de 03-04-2018.

A base utilizada pela Secretaria da Fazenda foi as Receitas 
Correntes, com exceção da conta de Aplicações Financeiras, 
para não haver dualidade. As Receitas da FAPESP representam 
recursos ordinários, ou seja, livres, não havendo vinculação legal 
ou constitucional.

5.3.- Fator relevante que impactou nas Variações Patrimo-
niais Qualitativas

•Redução dos investimentos temporários com aquisição 
de títulos de crédito, na ordem de R$ 86.232 mil e em termos 
percentuais 65,99%, em relação ao exercício de 2017.

6.- BALANÇO PATRIMONIAL
A FAPESP introduziu práticas contábeis convergentes com 

as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC 
TS PEC, de 04-10-2016 e Resoluções 1.136/08 e 1.137/08 ambas 
não revogadas pela referida NBC), editadas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, o Manual de Contabilidade Aplicada 
ao Setor Público – MCASP (7ª Edição) e as Instruções de Proce-
dimentos Contábeis – IPC 00 a 15 editadas pela Secretaria do 
Tesouro Nacional - STN.

Apresentamos, o Balanço Patrimonial de forma sintética, 
para atendimento do artigo 105 da Lei 4.320/64, contemplando 
os grupos de contas do ativo e passivo financeiro, ativo e passivo 
não financeiro, saldo patrimonial e demonstrativo do superávit 
financeiro.

Os impactos relevantes foram: a incorporação de Direitos 
decorrentes dos Termos de Cessão de Uso e reconhecimento dos 
Recursos de Convênios como exigibilidade.

6.1.- Quadros demonstrativos conforme Normas Contábeis 
Aplicadas ao Setor Público e das Normas do Direito Financeiro.

5.2.-Fatores relevantes que impactaram nas Variações Patri-
moniais Quantitativas

•5.2.1- Da Remuneração das Aplicações Financeiras
Do valor de R$ 54.748 mil no exercício de 2017 para R$ 

42.058 mil no exercício de 2018, portanto, uma variação negati-
va de R$ 12.690 mil, e em termos percentuais 23,17%. Um dos 
fatores que impactou na redução foi a queda da taxa básica da 
economia (taxa Selic) que no exercício de 2017 foi de 14,5% a.a, 
e no exercício de 2018 de 6,5% a.a.

•5.2.2- Da Concessão de Bolsas e Auxílios à Pesquisa
Aumento da despesa em 2018, no valor de R$ 160.412 mil, 

passando de R$ 1.058.591 mil em 2017 para R$ 1.219.004 mil 
em 2018, crescendo em termos percentuais 15,15%.

•5.2.3- Do Repasse Financeiro Obrigatório por Lei
Amento nominal em R$ 68.360 mil no exercício dos repas-

ses efetuados pelo Tesouro do Estado. No exercício de 2017 foi 
de R$ 1.111.410 mil e no exercício de 2018 no montante de R$ 
1.179.770 mil.

•5.2.4- Do Recurso de Convênios
Aumento decorrente da incorporação de aplicações e 

aportes de recursos de convênios no exercício, no valor de R$ 
27.320 mil.

•5.2.5 - Da Incorporação de Bens de Pesquisa
Inclusão de Bens de Pesquisa em poder de terceiros (setor 

privado) no valor de 15.664 mil, no exercício de 2018 e,
•5.2.6- Da Contração das Despesas de Pessoal e Reflexos
Redução de despesas de pessoal e de encargos sociais e 

com indenizações do Programa de Desligamento Voluntário, no 
valor total de R$ 3.406 mil, representando em termos percentu-
ais, uma economia de 4,10% em relação ao exercício de 2017.

•5.2.7 - Da diminuição da receita arrecadada do exercício 
de 2018

Redução da Receita Própria, devido ao recolhimento aos 
cofres do Tesouro do Estado, do valor de R$ 1.813 mil, para 

6.2.- Do Superávit Financeiro
Evidenciação do excesso de recursos financeiros que poderão ser utilizados para abertura de créditos adicionais conforme 

preceitua o inciso I, § 1º do artigo 43, da Lei Federal 4.320/64, constante do Balanço Patrimonial nos ativos e passivos financeiros 
do exercício anterior.

Quadro demonstrativo

7.- DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Com o objetivo de contribuir para a transparência da gestão da FAPESP junto aos usuários da informação contábil, e consideran-

do as normas aplicáveis ao Setor Público, foi elaborado o referido demonstrativo, contendo as seguintes características:
•Pelo método direto (caixa) considerado ideal para o setor público, com base nos dados fornecidos pela área financeira, des-

tacando o fluxo líquido das atividades operacionais, representado pelas receitas originárias (fonte 4 – Recursos próprios e fonte 
5 – Recursos vinculados do Governo Federal) e das transferências financeiras do Governo do Estado (Fonte 1 – Tesouro), para a 
correspondente cobertura dos desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de 
investimento ou financiamento.

•Os desembolsos estão evidenciados por função, de acordo com a Portaria 42/99 (Federal), em especial a funcional 19 – Ciência 
e Tecnologia.

•A evidenciação dos fluxos de caixa permite uma visão geral da situação das finanças da Fundação, possibilitando se efetuar 
comparações entre ingressos e desembolsos por tipos de atividades (operacionais, de investimento e de financiamento) e avaliar as 
decisões de investimento e a situação presente e futura dos caixas e dos equivalentes de caixa.

7.1.- Atividades operacionais
A variação de caixa líquido das atividades operacionais, no exercício de 2018, no valor de R$ 55.807 mil, foi influenciada 

significativamente pelos seguintes fatores:
•Aumento dos desembolsos com Bolsas e Auxílios no país e exterior, em R$ 160.412 mil,
•Aumento nominal das Transferências Financeiras do Governo do Estado, no montante de R$ 68.360 mil, e
•Aumento das Transferências de Convênios do Governo Federal, no montante de R$ 27.320 mil.
7.2.- Atividades de investimentos
A geração de caixa líquido das atividades de investimentos reflete os recursos destinados à geração de futuros benefícios à 

Fundação, por meio da entrada de bens permanentes, tendo havido uma saída de caixa de R$ 578 mil, por conta em desembolsos 
com aquisição de bens permanentes.
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