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Ao  
Conselho de Curadores da 
Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC/MS 
Campo Grande - MS 
 
 
Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao 
Ensino e à Cultura – FAPEC/MS, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o 
exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais políticas contábeis 
e demais notas explicativas. 
 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos decorrentes dos assuntos descritos 
no parágrafo “Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis” as 
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Fundação de Apoio à 
Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC/MS em 31 de dezembro de 2020, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem 
a resolução CFC 1.409/12 (ITG 2002) – Entidades sem finalidade de lucros. 
 
Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis 
 
Controles financeiros de contas a pagar 
 
Conforme descrito na Nota Explicativa nº 8, a Entidade possui registrado na rubrica 
“Fornecedores” o montante de R$ 155 mil em 31 de dezembro de 2020. Não nos foi 
apresentado relatórios/controles auxiliares devidamente conciliados. Apesar de 
termos efetuados testes alternativos, não pudemos nos satisfazer sobre a totalidade 
das operações, que eventualmente não tenham sido registradas e/ou divulgadas nas 
demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
 
Ausência de recebimento de circularização 
 
Não obtivemos respostas às cartas de confirmação externa (circularização) enviada 
a instituição financeira Caixa Econômica Federal. Consequentemente, apesar de 
termos realizado testes alternativos de auditoria, não pudemos nos satisfazer sobre 
a totalidade das operações junto a estas instituições financeiras, como captações, 
garantias, debêntures, avais ou outras operações materiais que eventualmente não 
tenham sido registradas e/ou divulgadas nas demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020. 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria 
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das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Fundação de 
Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura – FAPEC/MS, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”) 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. 
 
Ênfase 
 
Reapresentação das demonstrações contábeis do exercício anterior 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 2.4 às demonstrações contábeis, com 
o objetivo de adequar as demonstrações contábeis aos requerimentos previstos nas 
normas expedidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC NBC TG 26 (R1) - 
Apresentação das Demonstrações Financeiras, em decorrência de lançamentos 
indevidos na conta de fornecedores, suprimentos de fundo, investimentos, 
imobilizado e registro da provisão de Recurso de Convênios, contratos e etc., 
impactando na rubrica de “Despesas com Convênio”. As demonstrações contábeis de 
31 de dezembro de 2019 foram ajustadas e estão sendo reapresentadas como 
previstas na Norma Contábil NBC TG 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativa 
e retificação de erro. Em nossa opinião, as correções efetuadas são materiais, e 
corrigem a demonstração contábil para os efeitos comparativos subsequentes e 
foram corretamente efetuadas. Nossa opinião não está ressalvada em função desse 
assunto. 
 
Processo de Compensação do INSS 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 13.1, a Entidade possui em trâmite o 
processo administrativo sob nº 14112.720.398/2015-36 movido pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil – RFB, onde é promovida a cobrança da contribuição 
previdenciária sobre a folha de pagamento do período de Outubro de 2010 a 
Fevereiro de 2014 no montante atualizado de R$ 1.890 (um milhão oitocentos e 
noventa mil reais), este débito é oriundo da  compensação da referida contribuição, 
com créditos levantados sobre verbas que no entendimento da legislação não seriam 
devidas o pagamento. O processo administrativo está suspenso em julgamento da 
impugnação. A entidade contratou o escritório de advocacia Nelson Willians, para 
efetuar o levantamento destes créditos e ingressar com uma ação para compensação 
dos valores recolhidos a maior, conforme opinião dos assessores jurídicos o êxito da 
ação é estimado em possível/provável.  
 
Processo de Ação de Dano Moral 
 
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 13.2, a Entidade possui em trâmite o 
processo sob nº 0900478- 43.2018.8.12.0001, movido pelo Ministério Público em 
razão de um concurso de 2013, dando um montante de R$ 2.000 (dois milhões de 
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reais), o débito é oriundo de ação de dano moral. A ação está em fase de instrução 
inicial. 
 
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações contábeis 
 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente, se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 
avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a 
administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.  
 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 
tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis.  
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:  
 
 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 

contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como 
obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar 
os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais; 
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 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, 
com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da 
Entidade; 
 

 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração; 
 

 Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de 
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se 
existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade 
operacional; 
 

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada.  

 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 
 
 

Campo Grande, 15 de abril de 2021. 
 
 

Olímpio Teixeira Auditores Independentes SS 
CRC N.º MS – 001061/O-0 
 

 
Aldeide Teixeira de Oliveira 
Contadora CRC MS 12.358/O-2  
CNAI 3991 
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FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

31/12/2019

Reapresentado

Circulante

Caixa e Equivalente de caixa sem restrição 2.945 3.431              2.747 

Caixa e Equivalente de caixa com restrição 22.026 15.190            11.923 

Contas a receber com restrição 5 508 101                 927 

Contas a receber sem restrição 23 23                     -   

Outros Créditos 39 18                    22 

Total do Circulante 25.541 18.763 15.619

Não circulante

Investimento 233 202 153

Imobilizado 6 452 379 216

Total do Não Circulante 685 581 369

Total do Ativo 26.226 19.344 15.988

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Ativo

4

31/12/2020 01/01/2019
Nota 

explicativa 
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FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Balanços patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

31/12/2019

Reapresentado

7 155 425 421                     

8 616 644 486                     

9 71 165 123                     

10 166 185 149                     

Total do Circulante 1.008 1.419 1.179                 

11 22.040 14.950 13.340               

Total do não circulante 22.040 14.950 13.340               

13 3.178 2.975 1.469                 

Total do Patrimônio Social 3.178 2.975 1.469                 

26.226 19.344 15.988Total do passivo e do patrimônio social

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Passivo e Patrimônio Social

Circulante

Fornecedores

Obrigações trabalhistas

Obrigações tributárias (sociais e fiscais)

Outras contas a pagar

Nota 

explicativa 
31/12/2020 01/01/2019

Não circulante

Recursos de Projeto

Patrimônio Social

Patrimônio Social
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Nota 

Explicativa
31/12/2020 31/12/2019

Total das Receitas Operacionais 14 7.764               10.347

Despesas Contratos e Convênios 15 (2.340)              (3.094)           

16 (5.362)              (7.666)           

(7.702)              (10.760)        

Total das Despesas e outras despesas e receitas operacionais

Resultado financeiro líquido 14.1 141                   150                

(=) Resultado do Exercício 203                   (263)              

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC
Demonstrações do Superávit ou Déficit do Exercício
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

(+/-) Despesas e outras despesas  e receitas operacionais

Despesas Administrativas
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31/12/2020 31/12/2019

Superávit/Déficit do exercício 203 (262)

203 (262)

203 (262)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Total do Resultado Abrangente Atribuível ao Acervo 

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC
Demonstrações do Resultado Abrangente
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de Reais)

Outros Resultados Abrangentes
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Patrimônio 

Social

Reserva 

Especial

Superavits 

Acumulados

Déficit/Superavit 

do Exercício
Total

2 12 3.840 -262 3.592

-262 262 -262

-2385 -2.385

2 12 1.193 0 1.207

203 203

1.768 1.768

2 12 2.699 203 3.178

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Saldos em 1º de janeiro de 2019

Resultado do exercício 

Défici t do Exercício

Superávit do Exercício

Ajustes  de Convênios  Exercícios  

Saldos em 31 de dezembro de 2019

Resultado do exercício 

Défici t do Exercício

Ajustes  de Convênios  Exercícios  

Saldos em 31 de dezembro de 2020

FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Demonstrações da Mutação do Patrimônio Social

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

(Em milhares de Reais)
Patrimônio Social
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FUNDAÇÃO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A CULTURA - FAPEC

Demonstração dos fluxos de caixa

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019

2020 2019

Reapresentado

Atividades operacionais

Lucro do Exercício 203 -262

(+) Ajustes

Depreciação do Exercício + Impairment 13                               27                      

Perda desvalorização de ativos 4                                  -                    

Resultado Ajustado 220 -235

Variação nos ativos e passivos

Aumento/redução em contas a receber 407-                             803

Aumento/redução em outros créditos 21-                               -3

Aumento/redução em fornecedores 270-                             23                      

Aumento/redução em obrigações trabalhistas 28-                               158                   

Aumento/redução em obrigações tributárias 94-                               41                      

Aumento/redução em outras contas a pagar 19-                               36                      

Aumento/redução em recursos de projetos 7.090                         3.129                

Caixa líquido das atividades operacionais 6.471                         3.952                

Atividade de investimento

Compra de Imobilizado 91-                               

Investimentos 31-                               -2

Caixa líquido das aitvidades de investimento 122-                             -1

Atividade de financiamento

Captação de empréstimo -                              -                    

Pagamento de empréstimo -                              -                    

Caixa líquido das atividades de financiamento -                              -                    

Variação líquida nas disponibilidades 6.349                         3.951                

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Exercício 18.621                       14.670             

Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Exercício 24.970                       18.621             

6.349                         3.951                

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

(Em milhares de Reais)
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1. Contexto operacional 
 

A FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA, AO ENSINO E A CULTURA-FAPEC, é uma 
instituição fundada em 05/04/1982, por professores e técnicos administrativos 
da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a fim de apoiá-la no 
desenvolvimento das atividades de Ensino, Pesquisa, Extensão e 
desenvolvimento institucional.   É constituída na forma de fundação de direito 
privado, sem fins lucrativos e se sujeita ao novo Código Civil Brasileiro e ao 
Ministério Público Estadual (Procuradoria das Fundações), destacando-se junto à 
comunidade cientifica e a sociedade de modo geral, pela sua eficiência e 
agilidade para a realização de Convênios, Contratos, Acordos e/ou ajustes que 
envolvam a aplicação de serviços, inclusive públicos, atestada pelo seu 
desempenho organizacional, administrativo e financeiro e tem como objetivos 
estatutários, dentre os quais se destacam: 
 

a) participar no desempenho das atividades da UFMS, proporcionando-lhe o 
apoio, bem como os meios necessários à consecução das atividades 
desenvolvidas nas diversas áreas da referida instituição de Ensino Superior;  

 
b) colaborar para a elevação dos padrões técnicos, científicos e artísticos dos 

cursos mantidos pela Universidade; 
 

c) proporcionar à UFMS, os meios necessários à adequada execução de seus 
objetivos; 

 
d) a utilização de seus recursos humanos e materiais, com vistas ao atendimento 

das reais necessidades sociais e culturais da comunidade; 
 

e) incentivar, promover e desenvolver, por quaisquer formas, o ensino, a 
pesquisa e extensão, bem como as atividades artísticas e culturais da 
comunidade;  

 
f) promover cursos e treinamentos especializados, com objetivos científicos e 

profissionais; 
 

g) divulgar conhecimentos por meio de publicações e outros meios adequados;  
 

h) proporcionar à comunidade em geral a realização de pesquisas, estudos, 
consultoria e projetos com rigor científico, alta qualidade e baixo custo. 

 
A entidade é isenta do pagamento de tributos, mas está condicionada ao 
cumprimento de exigências legais e fiscais e apresentação de todos os informes 
fiscais.  
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2. Apresentação das demonstrações contábeis 
 

2.1. Declaração de conformidade 
 

Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com o 
Pronunciamento Técnico de Contabilidade, emitido pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC), conforme adotado no Brasil por meio 
de aprovação do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e Resolução CFC 
1.409/12 que aprova a ITG 2002 (R1)– Entidade sem Finalidade de Lucros 
e Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009 relativas a entidades 
beneficentes de assistência social para a área da saúde, ou seja,  de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).  
 
As demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 
2020 estão sendo apresentadas de forma comparativa com as 
demonstrações do exercício findo em 31 de dezembro de 2019. 

 
2.2. Base de mensuração 

 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção das aplicações financeiras, que são mensuradas 
pelo valor justo através do resultado. 
 

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação 
 

Estas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda 
funcional da Entidade. Todas as informações contábeis apresentadas em 
Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 

 
2.4. Retificação de erros de exercícios anteriores 

 
No processo de elaboração das demonstrações contábeis de 2020, foram 
identificados saldos do exercício anterior que foram julgados como 
provenientes de erros de escrituração de períodos anteriores, os quais 
foram ajustados em 2020 contra a conta do Patrimônio Líquido 
denominada “Ajustes de Exercícios Anteriores”, sendo que devido ao seu 
volume, estamos reapresentando os saldos de 2019 ajustados em 
decorrência, principalmente, da correção dos seguintes lançamentos 
considerados como erros de escrituração no período anterior: 
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A) uprimentos de fundos, foi ajustado conforme os documentos relatórios apresentados 

pela administração; 
B) Fornecedores ajuste realizado conforme documentação fornecida pelo departamento 

financeiro com a aprovação da diretoria 
C) Conta Capital Sicredi, foi ajustado com base no extrato bancário apresentado pela 

Cooperativa, demonstrando que havia um saldo na conta capital que não foi registrado 
anteriormente 

D) Imobilizado, em 2020 a entidade contratou a empresa Real Brasil Consultoria Ltda, para 
efetuar o levantamento patrimonial dos bens do ativo imobilizado, neste trabalho foi 
constatado que muitos bens não estavam registrados no patrimônio da entidade, 
portanto, de acordo com o laudo datado de 22 de dezembro de 2020, a administração 
optou por efetuar os ajustes relativos aos bens que estão sob o controle da Fundação. 

E) Convênios contratos com restrição trata-se dos valores relativos a despesas e receitas 
dos projetos e GRU conforme prestações de contas apresentadas pela administração. 

 
 

3. Principais práticas contábeis adotadas 
 

As principais práticas contábeis que foram adotadas na elaboração das referidas 
demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 
 

 

31/12/2019 31/12/2019

Débito Crédito (reapresentado)

Ativo Circulante

Caixa e Equivalentes de caixa 18.621 18.621

Clientes a receber - com restrição 101 101

Clientes a receber - sem restrição 23 23

Outros Créditos 25 7 (a) 18

18.770 18.763

Não circulante

Investimentos 154 48 (c) 202

Imobil izado 191 188 (d) 379

345 581

Total do ativo circulante e não circulante 19.115 19.344

444 19 (b) 425

644 644

164 164

186 186

1.438 1.419

16.470 1.520 (e) 14.950

16.470 14.950

1.207 1.768 2.975

1.207 2.975

19.115 1.775 1.775 19.344

Outras contas a pagar

Não circulante

Recursos de Projeto

Patrimônio Social

Patrimônio Social

Total do passivo e do patrimônio líquido

Ativo, Passivo e Patrimônio Social

Impacto da Reapresentação

Passivo Circulante

Fornecedores

Obrigações trabalhistas e previdênciárias

Obrigações tributárias (sociais e fiscais)
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3.1. Uso de estimativas e julgamentos  

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas exige 
que a administração faça julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. 
 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos afetados. Os resultados 
reais podem divergir destas estimativas.  
 
As principais estimativas são relacionadas com a determinação de taxas 
de depreciação do ativo imobilizado, Perdas Estimadas com Créditos de 
Liquidação Duvidosa, provisões para desembolsos originados de processos 
administrativos e judiciais e demais provisões. 

 
3.2. Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos 
bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez e com risco 
insignificante de mudança de valor.  

 
3.3. Instrumentos financeiros 

 

Classificação e mensuração 

A Entidade classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: 
mensurados ao valor justo por meio do resultado, empréstimos e 
recebíveis, mantidos até o vencimento e disponíveis para venda. 
A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
foram adquiridos. A Administração determina a classificação de seus 
ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
 
Ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado 
 
Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são 
ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente.  
 
Recebíveis 
 
Incluem-se nesta categoria os recebíveis, que são ativos financeiros não 
derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um 
mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com 
prazo de vencimento superior a 12 (doze) meses após a data de emissão 
do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os 
recebíveis da Entidade compreendem contas a receber, demais contas a 
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receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os investimentos de curto 
prazo. Os recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o 
método da taxa de juros efetiva. 
 
Ativos mantidos até o vencimento 
 
São basicamente os ativos financeiros que não podem ser classificados 
como empréstimos e recebíveis, por serem cotados em um mercado ativo. 
Neste caso, estes ativos financeiros são adquiridos com a intenção e 
capacidade financeira para sua manutenção em carteira até o 
vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
rendimentos auferidos em contrapartida ao resultado do exercício. 

 
3.4. Contas a receber 

 
As contas a receber referem-se a serviços prestados pela entidade que 
serão recebidos no exercício de 2020, são oriundos da prestação de 
serviços de gestão administrativa, reestruturação administrativa, seleção 
de mão-de-obra. 
 

3.5. Investimentos 
 
Os investimentos são representados por quotas de capital na cooperativa 
de Crédito Sicredi Mato Grosso do Sul. 
 

3.6. Imobilizado 
 

i. Reconhecimento e mensuração 
 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou 
construção, deduzido de depreciação acumulada. O custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos 
construídos pela própria Entidade inclui: 

 
 O custo de materiais e mão de obra direta; 

 
 Quaisquer outros custos para colocar o ativo no local e em condições 

necessárias para que esses sejam capazes de operar da forma 
pretendida pela Entidade. Ganhos e perdas na alienação de um item do 
imobilizado (apurados pela diferença entre os recursos advindos da 
alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos em 
outras receitas/despesas operacionais no resultado. 

 
ii. Depreciação 

 
Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado 
do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada 
componente. Terrenos não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são 
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depreciados a partir da data em que são instalados e estão disponíveis 
para uso, ou em caso de ativos construídos internamente, do dia em que 
a construção é finalizada e o ativo está disponível para utilização. 
 
Redução ao valor recuperável de ativos 

 
O imobilizado e outros ativos não circulantes, inclusive os ativos 
intangíveis, devem ser revistos anualmente para se identificar evidências 
de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações 
nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para 
verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo 
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor 
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em 
uso de um ativo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor 
grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis 
separadamente. 
 

3.7. Ativo circulante e não circulante 
 

São apresentados ao valor de custo, observadas as variações monetárias 
incorridas, quando aplicáveis, e deduzidos de provisão para refletir o valor 
de realização, quando necessário. 

 
3.8. Passivo circulante e não circulante 

 
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados em valor presente, transação 
a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda 
e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente 
é contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao 
referido passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o 
valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do 
contrato com base no método do custo amortizado e da taxa de juros 
efetiva. 

 
3.9. Reconhecimento de receita, custos e despesas 
 

Os resultados das operações compreendem as receitas, custos e despesas 
sendo apurado em conformidade com o regime contábil de competência. 
 

3.9.1 – Das Receitas 
 

As receitas da FAPEC são provenientes de: 
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a) Receita de serviços 
b) Taxa de inscrição de concursos 
c) Receita de administração de convênios  
d) Receitas Financeiras 
 
O reconhecimento da receita se dá quando: (i) o valor da receita é 
mensurável de forma confiável; (ii) os custos incorridos ou que serão 
incorridos em respeito à transação podem ser mensurados de maneira 
confiável; (iii) é provável que os benefícios econômicos sejam recebidos 
pela Entidade; e (iv) os riscos e benefícios tenham sido integralmente 
transferidos ao cliente.  
 
A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a 
receber, deduzida de desconto. 
 

3.10. Resultado financeiro líquido 
 

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos 
e variações no valor presente de ativos financeiros mensurados pelo custo 
amortizado através do método dos juros efetivos. A receita de juros é 
reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.  
 
As despesas financeiras abrangem, basicamente, as tarifas bancárias e as 
despesas com juros sobre empréstimos. Custos de empréstimo que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, à construção ou a produção de um 
ativo qualificável são mensurados no resultado através do método de juros 
efetivos. 
 
O resultado financeiro líquido inclui principalmente receitas de juros 
sobre aplicações financeiras e juros sobre atraso de clientes, despesas com 
juros sobre financiamentos, ganhos e perdas com avaliação a valor justo 
de acordo com a classificação do título, além das variações monetárias e 
cambiais líquidas. 

 
3.11. Contingência 

 
As provisões são reconhecidas para passivos de termo ou valor incertos que 
surgiram como resultado de transações passada. 
 
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação das provisões, 
contingências ativas e contingências passivas são efetuados de acordo com 
os critérios definidos na NBC TG 1000 seção 2 e consideram premissas 
definidas pela Administração da Entidade e seus assessores jurídicos: 
 

 Ativos contingentes - trata-se de direitos potenciais decorrentes de 
eventos passados, cuja ocorrência depende de eventos futuros. São 
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reconhecidos nas demonstrações contábeis apenas quando há 
evidências que assegurem elevado grau de confiabilidade de realização 
(Classificação de Risco “Praticamente Certo”), geralmente nos casos de 
ativos com garantias reais, decisões judiciais favoráveis sobre as quais 
não cabem mais recursos, ou quando existe confirmação da capacidade 
de recuperação por recebimento ou compensação com outro exigível; 

 
 Passivos contingentes - decorrem de processos judiciais e 

administrativos, inerentes ao curso normal das atividades, movidos 
por terceiros, em ações trabalhistas, cíveis e fiscais. Essas 
contingências, coerentes com práticas conservadoras adotadas, são 
avaliadas por assessores jurídicos, e levam em consideração a 
probabilidade de que recursos financeiros sejam exigidos para liquidar 
obrigações, cujo montante possa ser estimado com suficiente 
segurança. As contingências são divulgadas como: prováveis, para as 
quais são constituídas provisões; possíveis, divulgadas sem que sejam 
provisionadas; e remotas, que não requerem provisão e divulgação. O 
total das contingências é quantificado utilizando modelos e critérios 
que permitam a sua mensuração de forma adequada, apesar da 
incerteza inerente ao prazo e ao valor. 

 
3.12. Transferências e subvenções específicas 
 

As transferências financeiras para os projetos específicos são registradas 
no passivo não circulante e revertidas integralmente em projetos de 
pesquisas e ações sociais da Entidade, quando então são registradas ao 
resultado para custeio das despesas ou para aquisições de ativos 
imobilizados. As transferências financeiras não específicas, destinadas ao 
custeio normal das operações, são registradas diretamente no resultado 
como receita de projetos. 

 
3.13. Aplicação de recursos  

 
Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades 
institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados 
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.  
 
 

4. Caixa e equivalentes de caixa 

 2020  2019 

Banco Conta Movimento S/ restrição                 503                 212  
Banco Conta Movimento C/ restrição             3.353                 732  
Aplicação financeira S/ restrição              2.268   3.219 

Aplicação financeira C/ restrição  18.846   14.458  

Total           24.970   18.621  
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As aplicações financeiras correspondem a Fundos de Investimento, com taxa 
média de rendimentos e Certificados de Depósitos Bancários (CDBs). Os resgates 
são efetuados conforme necessidade e fluxo de caixa. 

 
As contas bancárias existentes com o status “com restrição” são contas 
destinadas aos recursos dos projetos recebidos por meio de Convênios. 

 
5. Contas a receber 
 2020  2019 

Município de Ponta Porã 407  - 
Município de Três Lagoas 1  1 

Prefeitura Municipal de Guia Lopes da Laguna 39  39 
Prefeitura Municipal de Serviria 60  60 

    

Total 508  101 

    
6. Imobilizado 

 
 
 

 
 

2020

Taxa Anual Custo Adições
Prov. 

Perda

Depreciação 

Acumulada
Líquido

Terrenos 2                -   2

Edificações 4% 294 -121 173

Móveis e Utensílios 10% 217 10          -1 -154 72

Veículos 20% 173 -173 0

Aparelhos de celular 20% 2 -2 0

Inst. Equip Internet 20% 10 -10 0

Computadores e Periféricos 20% 484 76          -3 -415 142

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas10% 165 5            -104 66

1.346 91          -4 -979 452

2019

Taxa Anual Custo Adições Ajustes
Depreciação 

Acumulada
Líquido

Terreno 2 2

Edificações 4% 294 -114 180

Móveis e Utensílios 10% 153 64 -153 64

Veículos 20% 173 -173 0

Aparelhos de celular 20% 2 -2 0

Inst. Equip Internet 20% 10 -10 0

Computadores e Periféricos 20% 412 72 -410 74

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas10% 110 2 53 -105 60

1.156 2 188 -967 379
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Em 2020 a administração da entidade contratou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA para 
efetuar o levantamento patrimonial dos bens próprios da FAPEC, foi apresentado laudo técnico na 
data de 22 de dezembro de 2020 e os valores contábeis foram ajustados conforme a catalogação dos 
bens, o ajuste foi realizado no valor de R$ 188 (cento e oitenta e oito mil reais) contra a conta de 
ajustes de exercício anteriores e devidamente reapresentado. 

 
7. Fornecedores 

 
Os fornecedores no ano de 2020 somam R$ 155 mil reais, serão liquidados em 2021. INFOR 7 
SUPR P/ ESCRITORIO E INFORMATICA R$ 24 mil reais, I.B.E.C.I Instituto brasileiro de estudos 
científicos R$ 17 mil reais, NEXXO COMUNICACAO VISUAL LTDA R$ 17 mil reais, TAURUS 
DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA R$ 14 mil reais, Pista e Campo Ltda R$ 9 mil reais, outros 
fornecedores R$ 74 mil reais. 

 
8. Obrigações trabalhistas 

 

 
 
 
 
9. Obrigações tributárias 

 
  2020  2019 

IRRF - PJ a recolher  18  18 

ISS a recolher  28  28 

PIS/COFINS/CSLL - Retido a recolher  1  13 

ISS RETIDO a recolher  21  76 

INSS Retido PJ a Recolher  3  30 

  71  164 
 

2020 2019

Férias À Pagar               -                 -   

Salários e Ordenados À Pagar                8              18 

Rescisões À Pagar -          23           

INSS À Recolher 179         239         

FGTS À Recolher 27           18           

PIS Folha de Pagamento  À Recolher 3              2              

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 1              3              

13° Salario A pagar 4              -          

Serviços Prestados À Pagar 21           9              

IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER 39           54           

Provisão de Férias 174         162         

Provisão Encargos Sociais S/Férias 160         115         

616         643         
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10. Outras Contas a pagar 

 
2020  2019 

Empréstimo Consignado 45  45 

Indenizações Cíveis a pagar -  13 

Cheques a Compensar 4  4 

Serviços de Terceiros - RPA 115  122 

Município de Três Lagoas 1  1 

Total 166  185 
11. Recursos de projetos 
 
A contabilização dos contratos e convênios com restrição, passou a ser pelo princípio do 
regime de caixa, pois desta forma, o controle de saldos entre as contas bancárias no ativo e 
as contas de passivo, com as especificações das receitas e despesas, passaram a representar 
a realidade dos fatos. Existe uma diferença de 14 mil entre a as contas de ativo e 
passivo que estão em análise da administração das contas da Caixa econômica 
Federal, 1259-3, 333-0 e 349-7. 

Quadro 1 – Ativo 
 

 
2020  2019 

Recursos em Conta Corrente          3.353  
            731  

Recursos em Conta Aplicação       18.671   14.457 

Total      22.024  
          15.188  

 
 
Quadro 2 - Passivo 

 
2020  2019 

Recursos de Convênios          8.310  
            9.122  

Recursos de Contratos – Com Restrição       13.730   6.447 

Recursos de Convênios/Contratos                 -    
            901 

Total      22.040  
          16.470  

12. Contingências 
 

A Entidade é parte em processos judiciais envolvendo contingências trabalhistas e 
cíveis. Conforme apontado pelos assessores jurídicos não há processos judiciais com 
risco provável, mas a processo judicial classificado como possível de perda destacado 
no item 12.2. 
 

12.1 – Processo de compensação da Contribuição Previdenciária 
 
A Entidade possui em trâmite o processo administrativo sob nº 14112.720.398/2015-36 
movido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, onde é promovida a cobrança 
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da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento do período de Outubro de 
2010 a Fevereiro de 2014 no montante atualizado de R$ 1.890 (um milhão oitocentos e 
noventa mil reais), este débito é oriundo da  compensação da referida contribuição, 
com créditos levantados sobre verbas que no entendimento da legislação não seriam 
devidas o pagamento. O processo administrativo está suspenso em julgamento da 
impugnação. A entidade contratou o escritório de advocacia Nelson Willians, para 
efetuar o levantamento destes créditos e ingressar com uma ação para compensação 
dos valores recolhidos a maior, conforme opinião dos assessores jurídicos o êxito da ação 
é estimado em possível/provável. 
 
12.2 – Processo Ação de dano moral 
 
A Entidade possui em trâmite o processo proposto sob nº 0900478- 43.2018.8.12.0001 
movido pelo Ministério Público em razão de um concurso de 2013, dando um 
montante de R$ 2.000 (dois milhões de reais), o débito é oriundo de ação de dano 
moral. A ação está em fase de instrução inicial. 

 
13. Patrimônio líquido 

 
O patrimônio líquido da Fundação de Apoio a Pesquisa, Educação e Cultura em 31 de 
dezembro de 2020 é de R$ 3.178 milhões, quatrocentos e oitenta reais e trinta e sete 
centavos. 
 
O Patrimônio social é composto pelos resultados positivos (superávits) auferidos pela 
Entidade em cada exercício social, sendo vedada sua distribuição aos mantenedores 
e/ou a quaisquer interessados. 

 
 
13.1 – Superávit do Exercício 
 
O superávit do exercício de 2020 somou o montante de R$ 203 (duzentos e três 
mil reais) foi apurado com base nas receitas e despesas incorridas no ano. 
 

14. Receitas líquidas  
 
A receita líquida é composta pelas receitas auferidas, menos o cancelamento 
das notas fiscais emitidas discriminada como devolução de receita: 

 

 

2020 2019

Receitas de Aplicações Provas Detran 0 269

Receita Taxa de Inscrição 2.359 3.540

Receitas de Serviços Projetos 2.767 974

Receita de Serviços Prestados 1.739 5.631

Receita Detran 2.703 2.268

(-) Devoluções de Receitas (1.811) (2.375)

Indenizações Recebidas 7 40

Total 7.764          10.347       
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14.1 – Receitas e Despesas Financeiras Administrativas 
 

 
 
15. Despesas de Contratos e Convênios 
 

 
 
16.Despesas administrativas  
 

 

2020 2019

Destribuição de Resultado -                  -                 

Descontos obtidos 2 -                 

Renda de Aplicação financeira 193 169

OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS 195 169

Juros, Multas e Atualizações -1 6

Descontos concedidos -27 0

Despesas Bancárias -3 -6

Encargos de IRRF Sobre Aplicação -18 -17

Encargos de IOF Sobre Aplicação -                  -2

-49 -19

Outras  Não Despesas Operacionais -5 -                 

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS -5 -                 

RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 141 150

DESPESAS  

2020 2019

Pessoal e Encargos 1.108 346

Outras despesas de contratos 2 496

Despesas de serviços 1.230 1.595

Custo com serviços -                  657

2.340 3.094Total

2020 2019

Pessoal e encargos 3.237          3.091          

Despesas Serviços profissionais 1.479          3.684          

Ocupação 23                32                

Despesas c/ gerais 473             672             

Despesas c/ Utilidades e Serviços 101             99                

Despesas c/ Manutenções 14                12                

Despesas tributárias 35                73                

Multas -              1                  

Outras despesas operacionais -              2                  

5.362          7.666          
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17. Seguros (não auditado) 
 
A Entidade não adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
de seu ativo imobilizado. 
 

18. Gestão de riscos 
 
Os principais passivos financeiros da Entidade referem-se a empréstimos a pagar, 
contas a pagar e outras contas a pagar. O principal propósito desses passivos 
financeiros é captar recursos para as operações da Entidade.  

 
A Entidade possui contas a receber de clientes e outras contas a receber, 
depósitos à vista e de curto prazo que resultam diretamente de suas operações.  
 
A Entidade está exposta a risco de taxas de juros, risco de crédito e risco de 
liquidez. 
 
 
Risco de taxa de juros 
 
Risco de taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros 
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de 
mercado. A exposição da Entidade ao risco de mudanças nas taxas de juros de 
mercado refere-se às obrigações de longo prazo da Entidade sujeitas a taxas de 
juros variáveis e correção monetária vinculada a índices. 

Risco de crédito 
 
O risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma 
obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o que 
levaria ao prejuízo financeiro. A Entidade está exposta ao risco de crédito em 
suas atividades operacionais e de financiamento, incluindo depósitos em bancos 
e instituições financeiras e outros instrumentos financeiros. 
O risco de crédito do Cliente está sujeito aos procedimentos, controles e política 
estabelecida pela Entidade em relação a esse risco. Os limites de crédito são 
estabelecidos para todos os clientes com base em critérios internos de 
classificação. A Entidade possui autonomia para realizar cobranças 
administrativas e judiciais caso os clientes não cumpram suas obrigações. Parte 
substancial das vendas é pulverizada entre um grande número de clientes. No 
caso desses clientes, o risco de crédito é mínimo devido à pulverização da 
carteira e aos procedimentos de controle, que monitoram esse risco.  
 
O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado 
pela Entidade e o risco é minimizado na alocação de recurso com entidades de 
primeira linha e de grande porte. 
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Risco de liquidez 
 
O risco de liquidez decorre das decisões da Administração da Entidade, do capital 
de giro e dos encargos financeiros e amortização principal dos instrumentos de 
dívida. É o risco de a Entidade encontrar dificuldades em cumprir com suas 
obrigações financeiras conforme elas vençam. 
 
A Entidade acompanha o risco de escassez de recursos por meio de uma 
ferramenta de planejamento de liquidez recorrente, analisando e projetando as 
entradas e saídas de recursos de curto prazo, avaliando sempre novas formas de 
financiamento caso ocorram erros nas projeções desses recursos de giro. 

 
19. Instrumentos financeiros 

 
Os instrumentos financeiros estão apresentados no balanço patrimonial pelos 
valores de custo, acrescidos das receitas auferidas e despesas incorridas, os quais 
se aproximam dos valores de mercado. A Administração dessas operações é 
efetuada mediante definição de estratégias de operação e estabelecimento de 
sistemas de controles. 
 
A Entidade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente 
e, tampouco, possui em 31 de dezembro de 2020 e de 2019 operações envolvendo 
instrumentos financeiros derivativos. 
 
Os instrumentos financeiros mantidos pela Entidade estão demonstrados abaixo 
juntamente com seu valor de mercado: 
 
 

 
 
 

20. Isenções usufruídas 
 
A Resolução CFC nº 1.409, de 21 de setembro de 2012, que aprovou a ITG 2002 – 
entidades sem Finalidade de lucros, define que as isenções tributárias 

2020 2019

Descrição Valor Valor de Valor Valor de

 Caixa e bancos C/ Restrição 22.199    22.199    15.190          15.190          

 Caixa e bancos s/ Restrição 2.771      2.771      3.431            3.431            

 Caixa e bancos total 24.970    24.970    18.621          18.621          

 Contas a receber 570 570 149 149

Ativos financeiros totais 25.540    25.540    18.770          18.770          

Fornecedores 155 155 444 444

Empréstimos e 0 0 0 0

Passivos Financeiros totais 155 155 444 444
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relacionadas com as atividades operacionais devem ser divulgadas como se a 
“Entidade” não gozasse da isenção. 
 
O montante de isenção fiscal usufruída soma o valor aproximado de 1.492 (um 
milhão quatrocentos e noventa e dois mil reais). 

 
21. Aplicação dos recursos 
 

Os recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em 
conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas despesas e 
investimentos patrimoniais reconhecidos em seus registros contábeis pelo regime 
de competência. A Entidade não distribui qualquer parcela de seu patrimônio e 
rendas, a qualquer título ou pretexto e aplica integralmente seus recursos no 
País na obtenção de seus objetivos institucionais, mantendo escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar a 
sua exatidão, em conformidade com o que reza o artigo 14 do Código Tributário 
Nacional. 
 

22.  Impactos da COVID -19 
 
A Organização Mundial da Saúde (OMS), em decorrência do novo Corona Vírus 
(COVID-19), declarou pandemia global no dia 12 de março de 2020. No dia 20 de 
março, o Congresso Nacional reconheceu o estado de calamidade pública, 
editando o Decreto Legislativo nº 26.  
 
Já em 16 de março, a Fapec, seguindo as recomendações do Ministério da Saúde 
e considerando a Lei 13.979/2020 de 06 de fevereiro de 2020, a Fapec 
implementou o trabalho remoto a ser realizado por todos os funcionários no seu 
domicílio, com raras exceções. As viagens, reuniões presenciais e visitas foram 
suspensas. Entretanto, reuniões, treinamentos e eventos foram autorizados a 
ocorrer de forma remota. Conforme o trabalho remoto é prorrogado, os 
funcionários são avisados de pronto. Os casos suspeitos e confirmados com a 
doença são acompanhados remotamente pela Administração, que mantém 
contato constante com eles ou com a família, acompanhando também o 
tratamento da doença.  
 

_______________________________________ 
NILDE CLARA DE SOUZA BENITES BRUN 
DIRETORA PRESIDENTE 
CPF: 273.362.551-91 
 
 
_______________________________________ 
ERLEY FREITAS DA ROCHA 
CPF: 928.436.381-00 
CRC: MS010390/O-0 
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