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8.5.- Passivo não Circulante
a)Provisão para Contingências
A Fundação, no curso normal de suas atividades, está envolvida em processos de natureza cível e trabalhista, movidas 

por ex-colaboradores e terceiros (responsabilidade subsidiária). Apoiado na opinião da Procuradoria Jurídica, a probabili-
dade de risco provável de perdas no desfecho das ações em andamento está, em 31-12-2018, no montante de R$ 2.921 
mil. Houve um aumento de R$ 2.621 mil, pela perda de ação trabalhista movida por ex-funcionário, inclusive com a sua 
reintegração ao quadro de pessoal.

8.6.- Patrimônio líquido
O patrimônio social é formado pelos superávits e déficits acumulados, que representam os recursos destinados ao cumprimento 

de sua finalidade, voltada à pesquisa científica e tecnológica, ao ensino e à extensão.
No exercício de 2018, houve o registro no Ativo não Circulante, subgrupo de Investimentos (Imóveis), decorrente de ganhos 

condominiais extraordinários, arrecadados pela administradora do condomínio do CENESP – Centro Empresarial de São Paulo, cujo 
rateio proporcionou a Fundação um bônus no montante de R$ 565 mil, sendo R$ 458 mil referente aos exercícios de 2013 a 2017, 
registrados como Ajustes de Exercícios Anteriores, e o montante de R$ 106 mil, reconhecido no exercício de 2018, em Receita. O 
referido valor foi utilizado em benfeitorias no Imóvel da FAPESP.

O Patrimônio Líquido da Fundação, que em 31-12-2017 era de R$ R$ 756.856 mil, reduziu em 31-12-2018, para o montante de 
R$ 752.777 mil, composto da seguinte forma:

9.- Sistema de compensação
O sistema de compensação representa os atos potenciais que possam impactar o patrimônio da Fundação. Estão demonstradas 

no sistema de compensação as seguintes rubricas:
a)Atos potenciais do ativo e passivo, compensado:
Destacados abaixo, no quadro demonstrativo, dos responsáveis por bens e auxílios e bolsas concedidas a pesquisadores, como 

fonte de informação, constando as variações e valores correspondentes ao futuro, visto que tais atos são relevantes cujos efeitos se 
traduzirão em modificações no patrimônio da FAPESP.

b)Responsáveis por bens - Auxílios e bolsas concedidos:
Os saldos das contas de compensação de bolsas concedidas correspondem aos recursos onerados que serão disponibilizados no 

decorrer dos exercícios futuros (2019 a 2022). No caso das bolsas, o valor total contratado é de R$ 470.475 mil, pago em parcelas 
mensais, de acordo com a modalidade contratada, que pode ser: treinamento técnico, iniciação científica, mestrado, doutorado, 
doutorado direto e pós doutorado. Quanto aos auxílios, no valor de R$ 1.285.791 mil, totalizando em R$ 1.756.266 mil. Como não 
há periodicidade nos desembolsos dos auxílios, e os recursos são solicitados conforme o desenvolvimento da pesquisa, não há 
projeções futuras. As despesas com auxílios à pesquisa e bolsas de estudo efetivamente incorridas estão reconhecidas na conta de 
variações patrimoniais diminutivas.

A conta de responsáveis por auxílios refere-se aos desembolsos, cujas prestações e acerto de contas ainda não são devidas, ou 
estão pendentes de apresentação, análise e/ou aprovação.

As contas de responsáveis por bens e responsabilidades diversas referem-se aos bens adquiridos por meio dos auxílios conce-
didos, os quais serão posteriormente doados à Instituição a qual o pesquisador está vinculado, conforme normatizado pela Portaria 
CS – 18/02.

 

Quadro demonstrativo

 

f)Intangível
Está demonstrado pelo custo incorrido ou de construção. Foi aplicada a respectiva amortização no exercício de 2018. A Comissão 

composta de analistas e técnicos em tecnologia da informação, nomeados pela Portaria DA 02/2017, sustentado em bases confiáveis 
e fundamentada na NBC TG 04 (R3) e no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP (7ª edição – parte II-Procedi-
mentos Contábeis Patrimoniais, seção 6.- Ativo Intangível), identificou o montante de R$ 3.553 mil no exercício, o qual houve o reco-
nhecimento contábil, tendo sido aplicadas as métricas necessárias para a construção de cada sistema, desenvolvido internamente.

Quadro demonstrativo

g)Amortização acumulada
No exercício de 2018 foi aplicada a amortização sobre os Softwares adquiridos de terceiros e os desenvolvidos internamente. 

O critério para a fixação da taxa da Tabela do Decreto Federal 3000/99 – RIR e o método para o cálculo do encargo foi a de quotas 
constantes. O saldo em 31-12-2018 foi de R$ 12.218 mil.

Quadro demonstrativo

 

h)Reavaliação dos Ativos
Atendendo aos dispositivos constantes da Resolução CFC 1137/2008, em específico o item 36, que trata das reavaliações 

dos bens, e considerando a ausência de evidências de desvalorização dos itens que compõem o grupo dos Bens Móveis, Imóveis 
e Intangíveis, e pela finalidade da utilização de tais ativos pela Fundação, os quais são mantidos para execução das atividades do 
dia a dia, não havendo qualquer intenção de alienação de ativos para geração de caixa, entendemos que para o exercício findo em 
31-12-2018, não existem indícios significativos para que sejam executados ajustes contábeis nos ativos para identificação dos seus 
valores recuperáveis.

Nossa conclusão está fundamentada em critérios satisfatórios de análise, assim sendo, não existe qualquer possibilidade de 
distorção das Demonstrações Contábeis elaboradas para o exercício findo em 31-12-2018, decorrente da ausência de ajustes con-
tábeis relativos à recuperabilidade.

i)Redução ao Valor Recuperável
Acerca da aplicação de testes de valor justo sobre os imóveis de propriedade da FAPESP, a administração irá realizar no exercício 

de 2019, efetuando se levantamento com base em critérios satisfatórios de análise. Após a emissão do laudo, e havendo distorção 
significativa entre os valores de mercado e os valores contábeis, serão efetuados os ajustes necessários no Balanço Patrimonial do 
exercício a findar em 31-12-2019.

8.4.- Passivo Circulante
a)Fornecedores
A FAPESP, apresenta em 31-12-2018 um saldo de R$ 

5.106 mil relativos a obrigações junto a fornecedores de bens 
e serviços.

b)Pessoal a Pagar - (Programa de Desligamento Voluntário 
- PDV)

O objetivo do programa é reduzir gastos com a folha de 
pagamento e seus reflexos, ajustando a situação financeira e 
orçamentária da Fundação ao cenário atual.

A direção da FAPESP, preocupada com a estagnação do 
quadro de pessoal permanente, implementou tal Programa, 
indenizando com um 1 (um) salário a cada ano trabalhado, 
limitado a indenização global de R$ 400 mil. O montante total, 
relativo aos funcionários que aderiram ao programa foi de R$ 
5.900 mil. Desse montante, foi pago no exercício o saldo de R$ 
5.490 mil, restando um saldo em 31-12-2018 de R$ 409 mil. A 
redução da despesa com folha, motivada pela implementação 
do referido programa, permitiu a abertura e preenchimento de 
vagas previstas no Plano de Carreira dos funcionários.

c)Encargos Sociais
Em 31-12-2018, a Fundação apresenta um saldo de R$ 

1.362 mil, decorrente de encargos sobre a folha de dezembro de 
2018, os quais serão recolhidos no exercício seguinte.

d)Retenções e Consignações
Em 31-12-2018, a Fundação apresenta um montante de 

R$ 2.527 mil, relativo a retenções em folha de pagamento de 
funcionários e de serviços prestados por terceiros.

e)PASEP a Recolher
Constituído sobre a folha de pagamento e 13º Salário, 

relativos ao mês de dezembro de 2018, no valor de R$ 34 mil, o 
qual será recolhido no exercício subsequente.

f)Bolsas e auxílios a pagar
f.1.- Bolsas
O saldo em 31-12-2018 é de R$ 27.760 mil. As bolsas 

são concedidas por meio de três linhas de financiamento: 
linha regular, programas especiais e programas de pesquisa 
para inovação tecnológica. A linha regular atende à demanda 
espontânea, isto é, às propostas de projetos apresentadas por 
iniciativa dos estudantes de graduação e pós-graduação e de 
pesquisadores-doutores.

Os programas especiais têm o objetivo de induzir o desen-
volvimento de pesquisas que promovam o avanço da fronteira 
do conhecimento e respondam às demandas do sistema de ciên-
cia e tecnologia do Estado de São Paulo e do país. Os programas 
de pesquisa para inovação tecnológica também têm caráter 
indutor: apoiam pesquisas com potencial de desenvolvimento 

de novas tecnologias e de aplicação prática nas diversas áreas 
do conhecimento, afinadas com a política de ciência e tecnologia 
do governo estadual.

f.2.- Auxílios
O saldo em 31-12-2018 é de R$ 26.877 mil. Tais despesas 

com auxílios para pesquisa são reconhecidas no resultado quan-
do da solicitação do pesquisador e da consequente disponibiliza-
ção do recurso financeiro em conta corrente no Banco do Brasil. 
As bolsas de estudo são registradas e apropriadas ao resultado 
conforme competência, sendo elaboradas folhas de pagamento, 
contemplando todos os bolsistas no mês, para pagamento no 
mês subsequente.

A FAPESP em parceria com o Banco do Brasil, implementou 
sistema de pagamentos de auxílios a pesquisadores, o qual 
prevê o uso de cartão, alcançando 100% dos beneficiários em 
substituição às liberações que eram efetuadas em contas corren-
tes bancárias, na data da solicitação, cuja movimentação se dava 
por meio de cheques. O Cartão Pesquisa – BB além de seguro, 
é uma ferramenta de controle que permite o gerenciamento 
com eficiência, dos recursos destinados ao desenvolvimento da 
pesquisa nacional.

g)Depósitos de Terceiros e Cauções
Refere-se aos depósitos caucionados em garantia de con-

tratos celebrados com terceiros, no valor de R$ 71 mil, em 
31-12-2018.

h)Provisão de Férias
Com a finalidade de atendimento ao Princípio contábil da 

competência, foi efetuado o registro contábil dos direitos adqui-
ridos dos funcionários da Fundação, até a data do balanço, tota-
lizando o montante de R$ 4.586 mil. Os valores relativos a férias 
devidas aos empregados estão provisionados proporcionalmen-
te ao período aquisitivo, com base na folha de pagamento.

i)Provisão de Encargos Sociais sobre Férias
Apresenta um saldo de R$ 1.376 mil, decorrente dos encar-

gos de INSS e FGTS e PASEP, incidentes sobre a referida provisão.
j)Recursos de Convênios
A partir do exercício de 2017, a Fundação alterou a prática 

contábil do registro, efetuando o registro do recebimento dos 
recursos do Convênio em conta de Passivo (exigibilidade), em 
contrapartida ao Caixa/Equivalentes de Caixa, o qual até o exer-
cício de 2016, o recurso recebido era reconhecido diretamente 
no Resultado. A mudança de prática contábil veio a atender, 
plenamente, as Normas Aplicadas ao Setor Público, cuja reali-
zação financeira do recurso deve ser reconhecida como receita 
orçamentária, em atendimento ao artigo 35, da Lei 4.320/64.

O saldo de Recursos de Convênios, em 31-12-2018, é de 
R$ 127.355 mil.

10.- Cobertura de seguros
Em 31-12-2018 a FAPESP possuía cobertura de seguros 

contra incêndio, riscos diversos e fidelidade para os bens patri-
moniais, por valores considerados suficientes pela administração 
para cobrir eventuais perdas, no caso de sinistros.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Aos Srs. Conselheiros e Administradores da
FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO 

DE SÃO PAULO
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da FAPESP – 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, 
que compreendem o balanço orçamentário, e os balanços 
financeiros e patrimoniais em 31-12-2018 e as respectivas 
demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos 
de caixa, para o exercício findo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial, financeira e orça-
mentária da FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo, em 31-12-2018, o desempenho de suas 
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 

brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabi-
lidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos inde-
pendentes em relação à Entidade, de acordo com os prin-
cípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Pro-
fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida 
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações 
contábeis e o relatório do auditor

A administração da Fundação é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração.

Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração, e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse rela-
tório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso 
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 

VISITE NOSSAS LIVRARIAS:
· livraria.imprensaoficial.com.br – Livraria Virtual
· Rua XV de novembro, 318 – 2ª a 6ª das 9h as 18h
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