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Av. Presidente Vargas, 2121
Cjs 2002, 2003 e 2004, Centro, Ribeirão Preto, SP
Brasil 14020-260

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Conselheiros e Administradores da
FEALQ – Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz
Piracicaba - SP
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da FEALQ – Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz
(“Fundação” ou “Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido 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 aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FEALQ – Fundação de Estudos Agrários
Luiz de Queiroz em 31 de dezembro de 2021, 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
aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1000), que incluem a ITG 2002 - Entidades Sem
Finalidade de Lucro.
Base para opinião
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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à FEALQ – Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz, 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.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
elaborada sob a responsabilidade da Administração da Fundação, e apresentada como informação
suplementar, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria
das demonstrações contábeis da Fundação.
Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as
demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão
de acordo com os critérios definidos na Norma Brasileira de Contabilidade NBC TG 09 – “Demonstração
do Valor Adicionado (DVA)”. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi
adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa
Norma Brasileira de Contabilidade e são consistentes em relação às demonstrações contábeis da
Fundação.
BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de
acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 1000 – “Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas” e Interpretação Técnica Geral ITG 2002 – “Entidades sem Finalidade de Lucros”, 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 Diretoria é responsável pela avaliação da capacidade
de a Fundação 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 Fundação ou cessar suas operações, ou não tenha
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades 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;

§

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 Fundação;

§

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 Fundação. 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 Fundação a não
mais se manter em continuidade operacional.
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§

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.
Ribeirão Preto, 08 de abril de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 029356/O-1
Marcos Vinícius Galina Colombari
Contador CRC 1 SP-262247/O-8
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ
Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo e patrimônio líquido
Notas

2021

2020

Notas

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa

2021

2020

Circulante
4

1.904

18.893

Fornecedores

2.106

2.757

Caixa e equivalentes de caixa de convênios e projetos

4

87.683

60.958

Empréstimos e financiamentos

5

16

Obrigações contratuais com convênios e projetos

5

13.537

11.003

Obrigações contratuais com convênios e projetos

5

97.200

64.967

Clientes

6

10.256

6.021

Taxas administrativas a realizar

14

1.756

1.597

Estoques

7

243

67

Obrigações trabalhistas e encargos sociais

15

979

751

Ativo Biológico

8

425

330

Obrigações tributárias

16

13.823

8.632

Tributos a recuperar

9

175

1.038

Outras obrigações

17

Outros créditos

10

548

320

114.771

98.630

Total do ativo circulante

Total do passivo circulante

11.505

7.563

127.374

86.283

-

312

68

-

Não circulante
Não circulante

Empréstimos e financiamentos

Aplicações Financeiras

4

30.160

-

Ativo Biológico

8

4.811

3.318

Tributos a recuperar

9

9.422

-

Depósitos Judiciais

11

10.612

2.774

Outros créditos

10

380

380

Imobilizado

12

14.454

13.288

Intangível

13

Total do ativo não circulante

1.912

1.846

71.751

21.606

Passivos Contingentes
Outras obrigações

186.522

120.236

4.882

3.689

4.950

4.001

25.252

23.093

4.700

4.700

Patrimônio líquido
Patrimônio social

18.1

Doação de bens

18.2

Superávit do exercício
Total do patrimônio líquido

Total do ativo

17

Total do passivo não circulante

Total do passivo e patrimônio líquido

24.246

2.159

54.198

29.952

186.522

120.236

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
Notas
Receitas operacionais
Recursos de projetos e convênios alocados
Taxa de administração
Venda de gado
Outras receitas
Receita operacional
Custos de projetos e convênios alocados
Custo do gado vendido

171.353
20.603
5.043
982
197.981

112.338
12.008
4.754
670
129.770

20

(171.353)
(2.034)

(112.338)
(3.360)

20

(173.387)

(115.698)

24.594

14.072

(4.693)
(1.664)
(4.837)
(735)
(32)
5.506

(3.429)
(1.346)
(3.906)
(729)
(20)
(3.671)

18.139

971

6.107

1.188

24.246

2.159

21

21.1

Superávit (déficit) antes do resultado financeiro
Resultado financeiro líquido

2020

19.1
19.2
19.3
19.4
19

Superávit bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com pessoal
Serviços de terceiros
Impostos e contribuições
Depreciação e amortização
Custo de ativo imobilizado vendido/baixado
Outras receitas / despesas

2021

22

Superávit do exercício
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
(Em milhares de Reais)
2021
Superávit do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício

24.246
24.246

2020
2.159
2.159

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)
Patrimônio Social
Saldo em 01° de janeiro de 2020

Total

4.700

2.211

27.793

2.211
-

-

(2.211)
2.159

2.159

23.093

4.700

2.159

29.952

2.159
-

-

(2.159)
24.246

24.246

25.252

4.700

24.246

54.198

Destinação ao patrimônio social
Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2021

Superávit do exercício

20.882

Destinação ao patrimônio social
Superávit do exercício
Saldo em 31 de dezembro de 2020

Doação de bens

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
2021
Atividades operacionais
Superávit líquido do exercício
Depreciação e amortização
Baixa do ativo imobilizado

Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) Redução em Obrig.contratuais de convênios e projetos
(Aumento) Redução nos Clientes
(Aumento) Redução nos Estoques
(Aumento) Redução no Ativo Biológico
(Aumento) Redução em Outros créditos
Aumento (Redução) em Fornecedores
Aumento (Redução) em Obrig. contratuais de convênios e projetos
Aumento (Redução) em Taxas administrativas a realizar
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
(Aumento) Redução em Caixa e equivalentes de caixa de convênios e projetos
Caixa gerado nas atividades operacionais
Atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado, intangível e ativo biológico
Venda de imobilizado
Aplicações financeiras de longo prazo
Caixa aplicado nas atividades de investimentos
Atividades de financiamento
Aumento (Redução) em Empréstimos e financiamentos
Caixa oriundo das atividades de investimentos
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa - no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa - no fim do exercício
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa

2020

24.246
735
32

2.159
729
(105)

(2.534)
(4.235)
(177)
(2.059)
(16.624)
(651)
32.233
159
11.192
(26.726)
15.591

62
339
70
236
(589)
1.633
14.558
428
6.248
(13.633)
12.135

(2.097)
(30.160)
(32.257)

(6.091)
125
(5.966)

(323)
(323)

217
217

(16.989)

6.386

18.893
1.904

12.507
18.893

(16.989)

6.386

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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FUNDAÇÃO DE ESTUDOS AGRÁRIOS LUIZ DE QUEIROZ
Demonstrações do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)
2021
RECEITAS
Vendas de mercadorias, produtos e serviços

26.628

17.432

25.646

16.762

982

670

-

-

Outras receitas
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

2020

(1.776)

8.397

2.034

3.360

(3.842)

5.017

Custo de ativo imobilizado vendido/baixado (sem restrição)

32

20

28.404

9.035

DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO

735

729

Depreciação e amortização

735

729

27.669

8.306

VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.107

1.188

Receitas financeiras

6.107

1.188

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

33.776

9.494

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

33.776

9.494

Despesas com pessoal

4.693

3.429

Impostos, taxas e contribuições

4.837

3.906

24.246

2.159

VALOR ADICIONADO BRUTO

VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE

Superávit do exercício

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)
1. CONTEXTO FUNDACIONAL
A Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (“FEALQ”, “Entidade” ou “Fundação”), sediada
na cidade de Piracicaba, estado de São Paulo, foi criada em dezembro de 1976, com a
finalidade de proporcionar apoio institucional à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz
(ESALQ) e a outras instituições de ensino e pesquisa do país, com o objetivo de desenvolver
pesquisa e experimentos em ciências físicas e naturais relacionadas com a agricultura. A
FEALQ está devidamente registrada em cartório e se enquadra no terceiro setor. As
atividades de apoio realizadas são:
• Colaborar em programas de desenvolvimento científico, econômico-social e cultural a serem

estabelecidos com unidades da Universidade de São Paulo, instituições e outras entidades de
direito público e privado;
• Promover ou administrar recursos de cursos de extensão universitária, simpósios, seminários,
conferências e estudos que visem à melhoria do conhecimento agronômico e socioeconômico
nas diversas instituições ligadas ao setor do agronegócio;
• Promover a divulgação de conhecimentos sobre temas agronômicos e correlatos, por meio de
publicações técnicas, periódicos, monografias e outras formas similares;
• Realizar e/ou administrar recursos de pesquisas que atendam às necessidades dos setores
público e privado, tudo dentro de cânones acadêmicos que permitam, simultaneamente, o
atendimento dos objetivos propostos e o treinamento de pessoal especializado.
Convênios e contratos de projetos
Os convênios (com órgãos públicos) e contratos (com entidades privadas) de projetos são
firmados entre a FEALQ, como administradora e responsável jurídica pela execução e entrega
dos respectivos projetos, assim como é responsável pela designação do profissional de ensino
que irá executá-lo e a parte contratante. O contrato prevê quais são as bases para o
desenvolvimento do projeto, entre coordenador do projeto (o professor da ESALQ ou de outra
instituição de ensino ou pesquisa) e a parte contratante, bem como a taxa de administração da
FEALQ.
Fazenda Figueira
Em 2000, a FEALQ recebeu por meio de doação uma Fazenda denominada “Fazenda Figueira”
e assim constituiu uma filial, localizada em Londrina, no estado do Paraná. A Fazenda
abriga um projeto de produção de bovinos de corte e a Estação Experimental Agro zootécnica
Hildegard Georgina Von Pritzelwitz. A Fazenda Figueira (filial) proporciona receitas a FEALQ,
em ocasiões pontuais por meio da venda de gado e venda de produtos agrícolas, e o recurso
adquirido é revertido integralmente para o desenvolvimento das atividades fim da FEALQ.
12
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)
Amparada em dispositivos legais, em especial no Artigo 498 da Instrução Normativa da Receita
Federal do Brasil – RFB n° 1.911/2019, a FEALQ enquadra-se como suspensa do pagamento
da contribuição ao Programa de Integração Social – PIS e à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS incidentes sobre a receita bruta de venda, no mercado interno,
de animais vivos para o abate.
Covid-19
No ano de 2021, os efeitos da pandemia ainda foram sentidos, com recrudescimento entre final
de março e início de abril. A Fealq manteve as adaptações já realizadas no ano anterior, tais
como a manutenção de parte do pessoal trabalhando em home office, aferição de temperatura
na entrada da Fundação, uso constante de máscaras, distribuição de álcool gel a todos os
colaboradores e adoção de escala de refeições para evitar aglomeração nas áreas comuns. A
Fundação prestou todo o apoio aos colaboradores e familiares que foram contaminados. Com
a vacinação foi possível a retomada gradativa de atividades realizadas com o apoio da
Instituição.
Os projetos de pesquisa tiveram um aumento, enquanto as atividades relacionadas a prestação
de serviços dos laboratórios, mesmo com a abertura gradual do campus a partir de meados do
ano, não conseguiram retomar o ritmo. O Programa FEALQ Pela Vida, em que apoiou unidades
da USP no interior do Estado de São Paulo a adequar suas infraestruturas para a realização de
testes para diagnóstico do COVID-19, foi mantido também. Não houve a cobrança de taxas,
nem por parte da fundação, nem pelas instâncias da Universidade, que viu nessa ação uma
forma direta de retorno à sociedade.
Em relação aos projetos de extensão voltados aos cursos de especialização e MBA o aumento
da demanda foi muito expressivo, tanto pela diversificação de cursos quanto pelo aumento do
número de vagas, tendo em vista que apenas os cursos a distância que ocorreram. As 12 turmas
de cursos de especialização presencial não voltaram, tendo previsão de retorno no início de
2022.
Mesmo com esse contexto de incertezas, os resultados apurados no ano de 2021 superaram
as projeções e expectativas. Para 2022, as projeções formuladas pela Fundação foram
conservadoras, considerando o retorno de atividades presenciais e prevendo que o significativo
aumento do número de alunos começará a cair nos cursos oferecidos na modalidade a
distância. Por outro lado, 2022 é um ano de preparação interna para início de novas
parcerias, especialmente com o poder público federal, e a fundação está se preparando por
meio da implantação de um novo sistema de gestão de projetos, próprio para fundações, assim
como revisará seus processos internos de trabalho e a infraestrutura necessária.
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Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1. Declaração de conformidade
Na elaboração das demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2021,
foram adotadas as práticas de contabilidade aplicadas no Brasil e demais normas e
técnicas contábeis das entidades sem fins lucrativos. Nesse sentido, a base de referência
foi a seguinte: orientações advindas da NBC TG 1000– Contabilidade para Pequenas e
Médias Empresas e da NBC ITG 2002– Entidades sem Fins de Lucros, aprovada pela
Resolução 1409/12 do Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece critérios e
procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações
patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis,e as informações mínimas
a serem divulgadas em nota explicativa das entidades sem finalidade de lucros.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas,
estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua
gestão.
2.2. Base de mensuração
A base de mensuração dos itens e dos fatos contábeis em uma demonstração contábil é
fundamental para a qualidade da informação contábil prestada. Neste sentido, ela foi
elaborada com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma, conforme
descrito nas práticas contábeis contidas na nota explicativa n° 3.
2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações contábeis estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional
da Entidade, exceto quando indicado de outra forma.
2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e utilize
premissas para o registro de certas transações que afetam ativos, passivos, receitas e
despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações
contábeis. Os resultados efetivos dessas transações e informações, quando de sua
realização em períodos subsequentes, poderão resultar em valores diferentes dos
estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação.
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A FEALQ avalia que as principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas
futuras, envolvendo riscos de ajuste significativos nas demonstrações contábeis, são:
Registro de depreciação;
Análise de recuperação dos ativos;
Provisões diversas.
2.5. Aprovação das demonstrações contábeis
A Diretoria e o Conselho Curador da FEALQ autorizaram a conclusão e emissão das
demonstrações contábeis em 08 de abril de 2022, considerando os eventos subsequentes
ocorridos até esta data, quando existentes, que tiveram efeito sobre estas demonstrações
contábeis. Após a sua emissão, somente a Diretoria têm o poder de alterar as
demonstrações contábeis, que deverão ser submetidos à deliberação do Conselho Fiscal
e do Conselho Curador.
2.6. Critérios contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis
estão definidas a seguir, juntamente com a mensuração de valores finais do exercício em
referência e do exercício imediatamente anterior. Essas políticas vêm sendo aplicadas de
modo consistente em todos os exercícios apresentados.
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pela FEALQ, são:
3.1. Regime contábil
As transações são efetuadas de acordo com os Princípios de Contabilidade, obedecendo
ao regime de competência.
3.2. Caixa e equivalente de caixa
São representados por disponibilidades em moeda nacional, referente à caixa, bancos e
aplicações financeiras em títulos de renda fixa com disponibilidade imediata e são
utilizados pela FEALQ no gerenciamento de seus compromissos de curto prazo. As
aplicações financeiras são registradas ao valor original por meio do resultado que se
equipara ao valor de custo, acrescido dos rendimentos proporcionalmente auferidos até
as datas de encerramento do exercício. Em função disso são considerados como
“equivalentes de caixa”, conforme estabelecido pelo item 7.2 do CPC PME- Contabilidade
para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000).
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3.3. Caixa e equivalentes de caixa de convênios e projetos
Incluem numerários com utilização restrita para desembolsos com gastos em projetos e
convênios (nota explicativa n° 4), oriundos de caixa, fundos mantidos em contas bancárias
e aplicações financeiras de liquidez imediata (prazo original inferior a 90 dias), com
aplicação definidos em comum acordo com bancos de primeira linha e, portanto, não
podem ser utilizados nas operações da FEALQ. Estão apresentados os títulos e valores
registrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços,
ajustados ao valor de mercado, quando aplicável, e estão sujeitas a um insignificante risco
de mudança de valor.
3.4. Obrigações contratuais com convênios e projetos
A FEALQ registra os valores a receber e a pagar por obrigações de convênios e projetos
no momento da celebração do respectivo contrato.
Os valores registrados no ativo circulante representam contas a receber decorrentes de
convênios e projetos em andamento administrados pela FEALQ.
Os valores registrados no passivo circulante representam contas a pagar por conta de
convênios e projetos em andamento.
3.5. Clientes
As contas a receber de clientes quando se trata da FEALQ matriz, são registradas pelos
valores relacionados aos serviços prestados. Para a filial Fazenda Figueira são registradas
pelos valores relacionados as atividades Produção Rural (Pecuária; Parceria Rural Soja;
Arrendamento Eucalipto; Agricultura). Para ambos existe uma provisão constituída com
um valor considerado suficiente.
3.6. Estoques
Os estoques são registrados pelo valor original da doação recebida ou custo de aquisição,
mais os custos incorridos em sua formação, não excedendo os valores líquidos de
realização ou reposição.
O maior valor de estoque constituído pela FEALQ está localizado na filial, Fazenda
Figueira, e é composto por insumos que serão utilizados para elaboração do ativo biológico
e estão demonstrados ao custo médio de aquisição.
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3.7. Ativo biológico
O ativo biológico refere-se ao rebanho bovino (matrizes e reprodutores), localizado na filial
Fazenda Figueira. A mensuração está a valor de custo, uma vez que a Administração
entende ser o método de mensuração mais razoável frente às principais atividades da
FEALQ e sendo sua diferença considerada irrelevante para fins de ajustes contábeis,
conforme previsto no Pronunciamento Contábil CPC PME - Contabilidade para Pequenas
e Médias Empresas (NBC TG 1000).
Circulante: referente ao gado bovino, utilizado para comercialização e estudos agrários. A
valorização é reconhecida através do valor de custo, que possui ciclo de vida útil menor
que um ano.
Não circulante (consumíveis): referente ao rebanho em formação (gado bovino), utilizados
para comercialização e estudos agrários, cujo ciclo de vida é superior a um ano. A
valorização é reconhecida através dos valores de custo.
Não circulante (para reprodução): referente ao gado bovino que é destinado à reprodução.
Os custos associados aos bovinos são acumulados no período de reprodução e
amortizados durante o seu ciclo produtivo conforme sua capacidade de produzir novos
ativos (bovinos).
3.8. Imobilizado
Os bens do ativo imobilizado são registrados ao custo de aquisição ou doação, reduzidos
ao valor recuperável dos ativos, quando necessário. O terreno e os imóveis estão
registrados ao valor da avaliação registrado em 31 de dezembro de 2003.
Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos
como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos
associados a estes itens forem prováveis e os valores sejam mensuráveis de forma
confiável. O saldo residual do item substituído é baixo. Demais reparos e manutenções
são reconhecidos diretamente no superávit (déficit) quando incorridos.
As depreciações foram calculadas pelo método linear com base na vida útil contábil. O
Laudo de vida útil foi realizado em 2020 por uma empresa especializada e para o ano de
2021 o laudo foi revisitado e as taxas foram mantidas, pois estão aderentes a realidade da
Fundação.
Os ganhos e as perdas de alienação são determinados pela comparação de seus
resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “outras receitas/ despesas
operacionais”, no superávit (déficit) do exercício.
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3.9. Intangível
Os ativos intangíveis referem-se aos gastos com aquisições de software e customizações
para implantação do sistema ERP. Os ativos intangíveis com vida útil definida são
registrados ao custo de aquisição ou formação, deduzido da amortização, a qual foi
calculada pelo método linear utilizando a vida útil contábil. A FEALQ não possui intangíveis
com vida útil indefinida.
3.10.

Taxas administrativas a realizar
Referem-se às taxas de administração dos contratos de pesquisas e convênios firmados
pela FEALQ. Sua alocação ao superávit é efetuada de forma proporcional à realização dos
custos.

3.11. Provisões
A provisão é reconhecida quando a FEALQ possui uma obrigação legal ou constituída
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja
requerido para saldar a obrigação.
A FEALQ é parte de alguns processos judiciais e administrativos, sendo que, em 31 de
dezembro de 2021, houve uma avaliação junto aos assessores jurídicos e para os
processos classificados com perda "Provável" foi constituída a conta de provisões para
contingências, pois existe uma expectativa de saída de recursos para liquidação destes
processos.
3.12.

Outros créditos e obrigações
Outros créditos são demonstrados ao valor de custo ou valor líquido de realização,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos. Subsequentemente, estes juros são
realocados no superávit (déficit) do exercício por meio da utilização do método da taxa de
juros efetiva em relação aos fluxos de caixa contratuais.
Outras obrigações são demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos,
quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
incorridas até a data do balanço patrimonial.
Os outros créditos ou outras obrigações são classificados como circulantes quando sua
realização ou liquidação é provável que ocorra no próximo exercício (doze meses). Caso
contrário, são demonstrados como não circulantes.
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3.13.

Apuração do Resultado

a) Projetos e convênios
Os convênios (com órgãos públicos) e contratos (com entidades privadas) de projetos são
firmados entre a FEALQ, como administradora e responsável jurídica pela execução e
entrega dos respectivos projetos, assim como é responsável pela designação do
profissional de ensino que irá executá-lo e a parte contratante.
As receitas e despesas são reconhecidas, simultaneamente, de acordo com o princípio do
confronto das despesas com as receitas (regime de competência).
Os valores dos bens destinados aos convênios e projetos são debitados aos projetos como
custo, visto que estes ativos são doados a ESALQ no momento da respectiva aquisição,
não remanescendo responsabilidade para a FEALQ.
b) Taxa de administração
Reconhecidas na demonstração do resultado pelo regime de competência, à medida que
os desembolsos com os projetos são realizados e registrados, tendo como base os
documentos hábeis.
c) Venda de gado
Reconhecida na demonstração do resultado do exercício pelo regime de competência, à
medida que o gado, incluindo o animal que fica registrado no ativo biológico é vendido pela
Fazenda Figueira. Na prática, a receita é reconhecida a partir da emissão das notas fiscais
de venda e as despesas a partir do registro de documentos hábeis dos gastos incorridos.
Por sua vez, a apropriação dos custos com venda de gado ocorre no momento da baixa
por morte, abate e na venda e é mensurado pelo “custo de formação do rebanho bovino”,
conforme descrito na nota explicativa nº 3.6 – Ativo biológico.
d) Resultado financeiro
As despesas e receitas financeiras são reconhecidas de acordo com o regime de
competência. Quando pactuado em contrato, as receitas provenientes da aplicação de
recursos destinados a projetos são incorporadas a estes, na rubrica “obrigações
contratuais de convênios e projetos” no passivo.
e) Informação por natureza
As informações sobre as receitas e despesas operacionais atendem ao disposto de
apresentação das demonstrações contábeis sugeridas pela Interpretação ITG 2002–
Entidades sem finalidade de lucros que tratam da divulgação de receitas e despesas por
tipo de atividade e que se assemelham às características de demonstração do resultado
por natureza. Os “serviços de terceiros (sem restrições)” contratados referem-se a
consultorias especializadas para a execução dos projetos (coleta de preços, medições,
manutenção de equipamentos, dentre outros), bem como terceirização etc.
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3.14.

Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa, pelo método indireto, são preparadas e
apresentadas em base líquida.

3.15.

Políticas Contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
As principais políticas contábeis vêm sendo aplicadas de modo consistente em todos os
exercícios apresentados com o objetivo de melhorar a relevância e a confiabilidade das
demonstrações contábeis da FEALQ, bem como permitir sua comparabilidade ao longo do
tempo com as demonstrações de outras entidades.

3.16.

Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vezem 2021
Uma série de novas normas entraram em vigor a partir de 1 ° de janeiro de 2021, mas não
afetaram materialmente as demonstrações contábeis da Entidade.

3.17.

Novas normas e interpretações não efetivas em 31 de dezembrode 2021
A Entidade avaliou todas as revisões de pronunciamentos contábeis ainda não efetivos
em 2021, e as respectivas alterações não têm impacto nas demonstrações contábeis.
Não há outras normas ou interpretações que impactem as demonstrações da Entidade de
forma relevante, que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto significativo
sobre a Entidade.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Contas correntes (sem restrição)
Aplicações financeiras (sem restrição)
Aplicações financeiras (com restrição)
Ativo Circulante
Aplicações financeiras (sem restrição)
Ativo Não Circulante
Caixas e equivalentes de caixa
Caixas e equivalentes de caixa de convênio e projetos
Aplicações Financeiras de longo prazo

2021
212
86.514
2.861
89.587
30.160
30.160
1.904
87.683
30.160
119.747

2020
118
75.575
4.158
79.851
18.893
60.958
79.851
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4.1. Caixas e equivalentes de caixa e aplicações Financeiras de longo prazo
Recursos que serão utilizados para saldar obrigações da FEALQ e de sua filial Fazenda
Figueira e valores disponíveis para manter e atingir o objetivo fim da FEALQ. Desta forma,
o recurso é revertido à Entidade, por meio de apoio ao desenvolvimento
científico/acadêmico.
4.2. Caixas e equivalentes de caixa de convênios e projetos (sem restrição)
Recursos que serão utilizados para saldar obrigações em nome da FEALQ que se
encontram diretamente ligadas às obrigações registradas no passivo da FEALQ,
discriminado como “Obrigações contratuais com convênio e projetos”. Esses recursos se
mantêm em conta corrente e aplicação, juntamente com os recursos da nota explicativa
n° 4.1.
4.3. Caixas e equivalentes de caixa de convênios e projetos (com restrição)
Recursos com o conceito idem a nota explicativa 4.2, porém os valores são mantidos em
contas correntes e aplicações exclusivas, onde a movimentação da conta é única para o
projeto ao qual ele pertence, não se “misturando” com recursos diretos da FEALQ,
conforme nota explicativa n° 4.1.
5. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS COM CONVÊNIOS E PROJETOS
Os direitos e as obrigações contratuais com convênios e projetos, em 31 de dezembro, estavam
assim com postos:
Ativo

2021

2020

Obrigações contratuais (sem restrição)

9.906

10.701

Obrigações contratuais (com restrição)

3.630

302

13.537

11.003

13.537

11.003

Obrigações contratuais (sem restrição)

91.095

60.551

Obrigações contratuais (com restrição)

6.105

4.416

97.200

64.967

97.199

64.967

Circulante
Passivo

Circulante
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A FEALQ mantém registro de valores a receber e a pagar por obrigações de convênios e
projetos no momento da celebração do respectivo contrato.
A segregação de “sem restrição” e “com restrição” é utilizada seguindo o mesmo critério de
caixas e equivalentes de caixa, descritos nas notas explicativas 4.1 e 4.2, respectivamente.
Valores registrados no passivo da FEALQ se referem ao montante de recurso disponível para
aplicação nos projetos de pesquisa e desenvolvimento agrário. A FEALQ possui analiticamente
o controle desses valores por projeto através de uma numeração sequencial gerencial.
A abertura dos projetos por natureza e o saldo em 31 de dezembro estão demonstrados a seguir:
Ativo

2021

2020

13.537

11.003

13.537

11.003

Fundos de apoio ao ensino e à pesquisa
Edições de livros e revistas
Eventos (simpósios, treinamentos, especializações)

24.094
681
44.094

23.678
50
17.950

Projetos de pesquisa (de mercado, técnicas etc.)

28.331

23.289

97.200

64.967

Projetos de pesquisa (de mercado, técnicas etc.)

Passivo

6. CLIENTES
2021

2020

Contas a receber de projetos

13.051

6.234

(-) Provisão estimada para créditos de liquidação duvidosa

(2.795)

(213)

10.256

6.021

Em 31 de dezembro de 2020, o valor demonstrado refere-se substancialmente à valores a
receber da matriz, pois, a filial Fazenda Figueira possui apenas o montante de R$ 213 a receber
do cliente “Boi Total Comércio de Carnes Ltda.” do qual constituiu provisão estimada para
créditos de liquidação duvidosa na mesma proporção.
Para o ano de 2021 a matriz constituiu uma provisão para créditos de liquidação duvidosa no
montante de R$ 2.582. A metodologia utilizada levou em conta a média de valores vencidos por
período (30;60;90;120;120+ dias). Ao comparar os valores médios mensalmente com o valor
final do fechamento (dezembro) foi possível identificar a real dificuldade na recuperação dos
créditos vencidos acima de 91 dias, desta forma, a administração da Fundação considerou
como suficiente a provisão 100% dos valores vencidos acima deste período (91+).
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A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está demonstrada a seguir:

Saldo inicial
Adições
Saldo final

2021

2020

(213)
(2.582)
(2.795)

(213)
(213)

A FEALQ, em 31 de dezembro de 2021, não possuía nenhuma operação que gerasse efeito
significativo de ajuste a valor presente. A exposição máxima ao risco de crédito na data das
demonstrações contábeis é o valor contábil dos títulos a receber.

7. ESTOQUES

Adubos e fertilizantes
Herbicidas
Rações e Farelos
Suplementos Minerais
Almoxarifado administrativo

2021

2020

119

2

9
65
24
26

11
26
2
26

243

67

Os estoques encontram-se substancialmente na filial Fazenda Figueira, sendo estes, utilizados
para manutenção de suas atividades. Por sua vez, os estoques mantidos pela matriz se referem
a itens de almoxarifado administrativo.
Conforme mencionado na nota explicativa n° 3.5, os estoques são avaliados pelo custo médio
de aquisição e não excedem ao valor de realização.
Em 31 de dezembro de 2021, a Administração da FEALQ não identificou a necessidade de
constituir provisão para ajuste a valor líquido realizável ou perda por obsolescência de estoques.
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8. ATIVO BIOLÓGICO
2021

2020

Ativo Biológico

425

330

Circulante

425

330

Ativo Biológico (consumíveis)

3.139

2.422

Ativo Biológico (reprodutores)

1.672

896

Não circulante

4.811

3.318

5.236

3.648

O valor justo dos ativos biológicos está substancialmente representado pelo seu custo de
formação, principalmente devido ao curto ciclo de vida dos animais e pelo fato de que parte
significativa da rentabilidade dos produtos da FEALQ deriva do processo de pesquisa e não da
obtenção de carne in natura(matéria-prima no ponto de abate).

A movimentação do ativo biológico é demonstrada a seguir:
Bovino
Saldo em 01° de janeiro de 2020

4.417

Adições/ Baixas

(422)

Amortizações

(347)

Saldo em 31 de dezembro de 2020

3.648

Adições/ Baixas

1.576

Amortizações
Saldo em 31 de dezembro de 2021

12
5.236
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9. TRIBUTOS A RECUPERAR
2021

2020

IRRF a compensar (i)
IRPJ a compensar (i)
CSLL a compensar (i)
INSS a compensar
ICMS a recuperar (ii)
IPTU

1
174
-

498
221
191
119
9

Circulante

175

1.038

IRRF a compensar (i)
IRPJ a compensar (i)
CSLL a compensar (i)

4.401
2.786
2.235

-

Não Circulante

9.422

-

9.597

1.038

(i) Imposto de renda retido na fonte (IRRF); IRPJ/CSLL: Em meados de 2019 a Fundação
iniciou um processo de nº 5003459-42.2019.4.03.6109 – 1º Vara Federal Subseção Piracicaba
que trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídico- tributária em face da União,
pleiteando a imunidade dos impostos federais (IRPJ, CSLL E IRRF). Em todas as instâncias do
processo as sentenças foram favoráveis a Fundação e a Certidão Trânsito em Julgado foi
emitida na data de 19 de outubro de 2021. Desta forma, foram levantados todos os
recolhimentos realizados nos últimos 5 anos para esses tributos, atualizados monetariamente
e juntado ao processo para restituição. Os valores atualizados foram registrados no ativo nãocirculante da Fundação em contrapartida no resultado do exercício (notas nº 21.1 e 22).
(ii)

ICMS: refere-se aos créditos nas aquisições de insumos da Fazenda Figueira.
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10.

OUTROS CRÉDITOS

CIRCULANTE
Adiantamentos
Assinatura de jornais, revistas e outros
Seguro a apropriar - Fealq
Seguro a apropriar - Fazenda
Processos judiciais a receber (i)

2021

2020

479
12
27
8
22

253
4
25
12
26

548

320

380

380

380

380

NÃO CIRCULANTE
Processo em andamento (ii)

(i)

PROCESSOS JUDICIAIS A RECEBER: Refere-se a um acordo para recebimento parcelado firmado
em 03 de novembro de 2020, relativo a ação de cobrança entre credora FEALQ e a devedora Andrade e
Rodrigues Locação de Estandes LTDA. Processo nº 0007643-19.2020.8.26.0451 – 3º Vara Cível do foro da
comarca de Piracicaba/SP. O devedor parou de efetuar o pagamento do acordo, desta forma, o processo foi
retomado.

(ii)

PROCESSO EM ANDAMENTO: Refere-se a valores pagos de 01/2016 a 01/2018 para a
implementaçãode um novo sistema de gestão “TOTVS”. As expectativas da Fundação não foram atendidas,
desta forma, a FEALQ iniciou um processo civil, solicitando rescisão de contrato e restituição dos valores
pagos. Processo nº 1004297-14.2018.8.26.0451 – 7º Vara Cível de Campinas.

11.

DEPÓSITOS JUDICIAIS

ISS prestador (i)
Impostos Federais (ii)
Depósito judicial (iii)

2021

2020

9.584

1.754

921
107

921
99

10.612

2.774

(i) ISS PRESTADOR: Refere-se a valores de ISSQN recolhidos através de depósito judicial
referente ao processo nº 1005466-02.2019.8.26.0451 – 1º Vara Fazenda Pública Piracicaba/SP
concernente a ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária junto ao Município
de Piracicaba/SP. Em 11 de fevereiro de 2020 houve uma sentença favorável, em primeira
instância para que fossem suspensos os depósitos judiciais. No início de 2021, a decisão em
segunda instância, foi desfavorável a Entidade, desta forma, foi necessário recolher através de
depósitos judiciais os valores mensais não recolhidos em 2020 e passar a executar o depósito
mensal dos valores apurados.
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(ii) IMPOSTOS FEDERAIS: Refere-se a valores pleiteados pela Fazenda, em sua grande
maioria a título de IRPJ e CSLL decorrentes de compensações indevidas ao longo de diversos
anos. Processo nº 5004463- 17.2019.4.03.6109 – 2º Vara Federal Subseção Piracicaba.
Nesta mesma conta estão lançados os depósitos judiciais realizados em abril/2020 referentes
aos valores apurados do PIS e da COFINS nos meses de setembro a dezembro de 2019, assim
como valores de PIS e da COFINS pleiteados pela Fazenda, referente ao processo
administrativo da RFB nº 13888-720.922/2012. Depósitos juntados ao processo nº 500431251.2019.4.03.6109 – 2º Vara Federal Subseção Piracicaba que trata de ação declaratória na
qual discute-se a isenção dessas contribuições não- cumulativas (PIS e COFINS sobre
faturamento).
(iii) DEPÓSITO JUDICIAL: Refere-se ao pagamento de uma multa indevida no valor de R$: 99
cobrada pelo IAP – Instituto Ambiental do Paraná. Processo nº 0008015-66.2020.8.16.0185 –
2ª Vara de execuções fiscais e estaduais de Curitiba. No ano de 2021 ocorreram pagamentos
em juízo no montante de R$: 8,5, vinculado ao processo nº 1010954-36.2015.8.26.0011, a
FEALQ não faz parte deste processo, ela apenas efetuou os depósitos dos valores devidos
para o Réu do processo em questão.
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12.

IMOBILIZADO

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo
Depreciação acumulada
Saldo contábil líquido

Saldos em 31 de dezembro
de 2021
Aquisições
Alienações e baixas
Baixa de depreciação
Transferências
Depreciação
Saldo contábil, líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Custo
Depreciação acumulada
Saldo contábil líquido

Terras e
terrenos

Edifícios

Máquinas e
equipamentos

Veículos

Móveis e
utensílios

Aparelhos
Telefônicos

Equipamentos
de informática

3.532
3.532

4.327
(1.559)
2.768

1.378
(387)
991

459
(428)
32

484
(234)
250

44
(38)
6

419
(226)
192

-

996
(41)

(51)

(10)

21
(2)
1
(22)

12
(2)

27
(67)

3.532

3.532
3.532

3.723

5.323
(1.600)
3.723

940

1.378
(438)
940

22

459
(438)
22

248

503
(255)
248

16

56
(40)
16

152

446
(293)
152

Obras em
andamento

Outros

Total

1.365
(875)
490

1.217
1.217

4.819
(1.009)
3.810

18.044
(4.756)
13.288

369
(40)

148
(1.365)
-

1.764
(172)
172
(572)

1.972
(174)
173
(805)

Instalações

819

1.734
(915)
819

0

0
0

5.002

6.411
(1.409)
5.002

14.454

19.842
(5.388)
14.454

As taxas de depreciação são aplicadas com base na vida útil contábil dos bens, conforme menção nas notas explicativas 3.7.
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13.

INTÁNGIVEL

Softwares

Programa SAP

Marcas

em andamento

Programa

Desenvolvimento

Software

Humanus em

Website em

(Nuvem) em

andamento

andamento

andamento

Total

Saldos em 31 de dezembro de 2020
Custo

313

6

1.665

-

-

-

1.984

Depreciação acumulada

(138)

-

-

-

-

-

(138)

Saldo contábil, líquido

175

6

1.665

-

-

-

1.846

-

-

26

18

52

30

126

1.691

-

(1.691)

-

-

-

-

(60)

-

-

-

-

-

(60)

1.806

6

0

18

52

30

1.912

Saldos em 31 de dezembro de 2021
Aquisições
Transferências
Amortização
Saldo contábil, líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2021
Custo

2.004

6

0

18

52

30

2.110

Depreciação acumulada

(198)

-

-

-

-

-

(198)

Saldo contábil, líquido

1.806

6

0

18

52

30

1.912
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14.

TAXAS ADMINISTRATIVAS A REALIZAR

Projetos de pesquisa (de mercado, técnicas etc.)

2021

2020

Circulante

Circulante

1.756

1.597

1.756

1.597

Os valores acima, referem-se às taxas de administração recebidas dos projetos e convênios
firmados pela FEALQ através de contratos de pesquisa. Esses valores são alocados ao
resultado proporcionalmente à realização dos custos dos projetos administrados.
15.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS

INSS a recolher
FGTS a recolher
IRRF sobre a folha de pagamento
Contribuição Sindical a recolher
Pis s/ folha de pagamento
Provisão de férias
Provisão de férias - Encargos
Outras Obrigações Trabalhistas

16.

2021

2020

264
66
48
2
6
412
128

247
60
66
3
10
230
86

53

49

979

751

2021

2020

272
22
25
738
3.593
17
9.134
10

259
10
11
301
1.509
62
1.339
512
4.616
-

12

13

13.823

8.632

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

IRRF a recolher
ISS tomador a recolher
INSS retido a recolher
Pis a recolher (i)
COFINS a recolher (i)
PIS/COFINS/CSLL retido a recolher
IRPJ a recolher (ii)
CSLL a recolher (ii)
ISS prestador a recolher (iii)
IPTU a recolher
INSS Rural
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PIS E COFINS SOBRE FATURAMENTO: A FEALQ possui o processo nº 500431251.2019.4.03.6109 – 2º Vara Federal Subseção Piracicaba que trata de ação declaratória na
qual discute-se a isenção dessas contribuições não- cumulativas (PIS e COFINS sobre
faturamento). Em meados de 2020, houve uma sentença favorável, em primeira instância,
para que os recolhimentos dessas contribuições fossem cessados.
A contribuição do PIS e da COFINS sobre faturamento, foram apurados através do regime não(i)

cumulativo e a Administração da Fundação optou em manter as provisões desses valores até
que o processo transite em julgado. Os valores apresentados na composição acima estão
corrigidos, com cálculo dos juros através da taxa Selic acumulada.
IRPJ E CSLL: Em meados de 2019 a FEALQ iniciou um processo nº 500345942.2019.4.03.6109 – 1º Vara Federal Subseção Piracicaba que trata de ação declaratória de
inexistência de relação jurídico- tributária em face da União, pleiteando a imunidade dos
(ii)

impostos federais (IRPJ, CSLL E IRRF).
A FEALQ possui uma decisão liminar favorável, expedida em 19 de julho de 2019, para
suspender a exigibilidade dos recolhimentos desses tributos, sendo assim, os recolhimentos
mensais foram cessados a partir da competência de julho de 2019. Em 31 de dezembro de
2019, a Administração optou por manter a provisão destes impostos, os valores foram apurados
através do Livro de Apuração do Imposto de Renda e da Contribuição Social (“Lalur”). Para o
ano de 2020, a decisão da Administração se manteve. Para 2021, o processo foi julgado em
última instância como totalmente procedente e a Certidão Trânsito em Julgado foi emitida na
data de 19 de outubro de 2021. Desta forma, os valores provisionados foram estornados no
resultado do período (nota nº 21.1) e os valores a restituir dos últimos 5 anos foram registrados
no ativo da Fundação conforme nota nº 9.
(iii) ISS PRESTADOR: A FEALQ possui o processo nº 1005466-02.2019.8.26.0451 – 1º Vara

Fazenda Pública Piracicaba/SP concernente a ação declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária junto ao Município de Piracicaba/SP. Em 11 de fevereiro de 2020 houve uma
sentença favorável, em primeira instância, para que os recolhimentos dessas contribuições
fossem suspensos.
Como nos demais impostos em discussões judiciais, a Administração da Fundação optou em
manter as provisões desses valores até que o processo transite em julgado. Os valores
apresentados na composição acima estão corrigidos, com cálculo dos juros através da taxa
Selic acumulada.
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17.

OUTRAS OBRIGAÇÕES

CIRCULANTE

2020

2020

Projetos a classificar (i)
Adiantamento de clientes (ii)
Recursos de projetos a realizar
Cheques a compensar
Adiantamentos gerais

1.159
1.348
8.859
9
130

935
6.544
7
77

11.505

7.563

4.882

3.689

4.882

3.689

NÃO CIRCULANTE
Bens em poder de terceiros (iii)

(i) PROJETOS A CLASSIFICAR: Referem-se a valores recebidos, que por falta de identificação,

não foram alocados a seus projetos.
(ii) RECURSOS DE PROJETOS A REALIZAR: Referem-se a valores faturados, que serão

disponibilizados ao projeto assim que o recurso for recebido.
(iii) BENS EM PODER DE TERCEIROS: Refere-se a contrapartida da conta de bens em poder

de terceiros, classificada no grupo de imobilizado (nota explicativa nº 12).
18.

18.1.

PATRIMONIO LÍQUIDO

Patrimônio Social
O patrimônio social incluído no patrimônio líquido é formado pelo capital inicial, pelas
doações de bens ou patrocínios destinados à aquisição e pelos superávits ou déficits
acumulados apurados. O superávit do exercício anterior é transferido para a rubrica de
patrimônio social e compõe o saldo inicial dessa rubrica no exercício seguinte.
Os órgãos superiores da FEALQ compreendem os Conselhos Curador e Fiscal e a
Diretoria. Na forma de seu estatuto, a FEALQ não remunera, nem concede vantagens ou
benefícios por qualquer forma ou título, direta ou indiretamente, aos membros dos órgãos
superiores, em razão das competências, funções ou atividades que lhes são atribuídas.

18.2.

Doações de bens
As doações espontâneas de bens imobilizados e direitos de pessoas físicas e jurídicas,
foram contabilizadas a valor de mercado no patrimônio líquido. Em 2000, a FEALQ
recebeu por meio de doação uma Fazenda denominada “Fazenda Figueira” e assim
constituiu uma filial, localizada em Londrina, no estado do Paraná.
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19.

RECEITAS OPERACIONAIS

Recursos de projetos e convênios alocados
Receita de Fundos
Receita de Edições
Receita de Eventos
Receita de Projetos de pesquisas
Receita de Convênios

2021

2020

20.687
189

26.745
114

128.557
18.987

68.522
14.918

2.933

2.039

171.353

112.338

20.603

12.008

20.603

12.008

5.043

4.754

5.043

4.754

893
64
25

124
495
51
-

982

670

197.981

129.770

Taxa de administração
Taxa de administração

Venda de gado
Venda de gado

Outras receitas
Rendas diversas
Vendas de produtos agrícolas
Doações de projetos de pesquisa
Arrendamento Eucalipto

A elevação das receitas operacionais, com variação positiva de 52,5%, foi decorrente de uma
combinação de fatores:
1. No caso da receita de eventos, rubrica na qual são registrados também os valores dos cursos

de extensão, houve a oferta de novos cursos, com o aumento do número de turmas e do número
de alunos matriculados nas especializações e MBA’s a distância, principalmente;
2. O aumento dos projetos de pesquisa contou com um efetivo aumento do número de
pesquisas contratadas e com a elevação dos valores desembolsados pelas financiadoras;
3. As receitas de convênios aumentaram devido aos novos projetos contratados, além do
projeto com a Finep que já estava em andamento;
4. Com relação às receitas da Fazenda Figueira, a variação positiva do valor da arroba do boi e
também da soja, permitiram elevar as receitas, além do início da comercialização de animais
geneticamente melhorados;
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5. A taxa de administração aumenta como reflexo do aumento de receitas movimentadas na

entidade.
19.1.

Recursos de projetos e convênios alocados
A receita de projetos e convênios se refere a receitas apropriadas proporcionalmente
conforme o custo incorrido nos projetos, sendo apurada de forma nula no resultado.

19.2.

Taxa de administração
O montante apropriado nessa receita se refere a taxa cobrada pela FEALQ dos projetos
em andamento para manutenção de suas atividades. Receita exclusiva de operações
realizada pela matriz.

19.3.

Venda de gado
O montante considerado nesta receita é mensurado pelo regime de competência, através
de emissão de notas fiscais e se refere a receita exclusiva da filial Fazenda Figueira.

19.4.

Outras receitas
Para o ano de 2021 essas receitas estão relacionadas diretamente nas atividades
exercidas na filial Fazenda Figueira, receitas mensuradas pelo regime de competência,
através do documento hábil utilizado na operação (nota fiscal; recibo; contrato).
Arrendamento de eucalipto se refere a uma fonte nova de receita, decorrente de contrato
firmado e assinado no final de 2021. O montante registrado se refere apenas a
dezembro/2021.

20.

CUSTOS DE PROJETOS E CONVÊNIOS ALOCADOS

Todos os gastos efetuados na execução dos projetos em andamento são alocados como custo.
A composição dos custos de projetos e convênios alocados é como segue:
Despesas com pessoal
Bolsa de estudo
Serviços terceiros
Material de consumo
Transportes
Viagens
Doações
Sobretaxa (USP/ESALQ/CENA)
Outros Custos

2021

2020

(5.131)
(4.161)
(128.215)
(9.204)
(467)
(657)
(1.626)
(11.906)
(9.986)

(8.008)
(3.477)
(73.433)
(8.769)
(362)
(673)
(1.274)
(9.141)
(7.201)

(171.353)

(112.338)
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21.

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS

Para esse grupo da demonstração do resultado de exercício os valores apurados se referem a
gastos administrativos exclusivos da FEALQ (matriz). Apenas na linha de impostos e
contribuições e na linha de depreciação e amortização, são demonstrados os valores de da
FEALQ matriz e da Fazenda Figueira (filial), conforme estrutura das demonstrações contábeis
requeridas pela Interpretação ITG 2002 para Entidades sem Finalidade de Lucros.
21.1.

Outras receitas / despesas operacionais
Para o ano de 2021, este grupo fechou com um saldo credor líquido de R$: 5.506, sendo
que:
De receita, foram reconhecidos os valores dos impostos relacionados ao processo judicial
que neste ano obteve decisão final favorável à Fundação e sua certidão de trânsito em
julgado foi emitida na data de 19 de outubro. Este processo pleiteava o reconhecimento
da imunidade dos impostos federais (IRPJ, CSLL E IRRF) (processo nº 500345942.2019.4.03.6109). O reflexo no resultado foi no montante de R$: 8.211 que se refere ao
valor principal recolhido nos últimos 5 anos para esses impostos e também a reversão das
provisões (conforme nota nº 16). A contrapartida deste reconhecimento foi registrada no
ativo não-circulante da Fundação, conforme nota nº 9. Apesar do processo ser
reconhecido como procedente e os valores já refletirem no resultado da Fundação neste
ano, o montante a receber está sendo considerado no longo prazo, pois a sua liquidação
por parte da Receita Federal pode demorar até 5 anos, não tendo gerado impacto até o
momento no caixa da Instituição
De despesas, o montante foi de R$: 2.705 que se refere a despesas com infraestrutura
como material de consumo, energia elétrica, despesas de comunicação, entre outros.

35

DocuSign Envelope ID: 6E915353-1DCE-4CD4-9F6E-4405170BB909

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)
22.

RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

A seguir, a composição das receitas e despesas financeiras alocadas por natureza:
2021

2020

Rendimento de aplicações (i)
Descontos obtidos
Juros ativos (ii)

4.772
2
2.125

1.686
11

Receitas financeiras

6.899

1.697

2021

2020

Despesas bancárias
IOF
Multa de mora
Juros de mora
Rendimentos de aplicações destinadas aos projetos
Perdas de aplicações financeiras

(19)
(1)
(37)
(733)
(2)

(32)
(2)
(50)
(79)
(260)
(186)

Despesas financeiras

(792)

(609)

6.107

1.088

(i) RENDIMENTO DE APLICAÇÕES: Ao longo do ano de 2021, uma combinação de fatores
permitiu que os rendimentos de aplicações financeiras alcançassem um aumento tão
expressivo, da ordem de 183%. Foram eles:
1. Aumento de 36,6% no saldo médio mantido em aplicações financeiras;
2. A elevação da taxa básica de juros que iniciou o ano de 2021 no patamar de 2% a.a., tendo
encerrado 2021 em 9,25% a.a.;
3. Criação de comitê financeiro para definição de diretrizes para aplicar os recursos,
respeitando o perfil conservador da Instituição.
A criação do comitê financeiro iniciado em julho/2021, permitiu que a partir de diretrizes claras,
a gestão pudesse fazer diversificação das modalidades de aplicação, combinando com prazos
mais longos e também dividindo o risco entre mais instituições financeiras. O comitê se reúne
trimestralmente e deve receber relatórios mensais.
(ii) JUROS ATIVOS: Nesta conta foram registradas as atualizações monetárias dos valores
de restituição dos últimos 5 anos dos impostos, atualização realizada com base na Selic
acumulada. Item relacionado a nota nº 9, processo nº 5003459-42.2019.4.03.6109 – 1º Vara
Federal Subseção Piracicaba, que trata de ação declaratória de inexistência de relação jurídicotributária em face da União, pleiteando a imunidade dos impostos federais (IRPJ, CSLL E IRRF).
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(Valores em milhares de Reais)
23.

PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS

A FEALQ é parte em processos trabalhistas ainda em andamento, advindos do curso normal de
suas operações. Em 31 de dezembro de 2021, a FEALQ possui processos com estimativa de
perda possível no montante R$ 1.387 referente a causas trabalhistas. Não existem processos
com estimativa de perda provável.
24.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os instrumentos financeiros da FEALQ encontram-se
registrados em contas patrimoniais e são substancialmente relacionados a saldos de caixa e
equivalentes de caixa, divulgados na nota explicativa nº 4.
A FEALQ não opera com instrumentos derivativos ou outros instrumentos financeiros de risco
semelhante. Visando minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro, o
departamento de finanças da FEALQ gerencia os riscos de forma a identificar, avaliar e proteger
a FEALQ de eventuais riscos financeiros.
24.1.

Risco de taxas de juros

É oriundo da possibilidade de a FEALQ vir a auferir ganhos por conta de flutuações nas taxas
de juros incidentes sobre ativos aplicados em bancos. A Fundação faz opção por produtos
financeiros de perfil conservador de forma a evitar riscos de flutuações que coloquem em
risco seus ativos, mitigando a exposição a esse tipo de risco.
25.

COBERTURA DE SEGURO

A FEALQ adota a política de contratar seguros de diversas modalidades, cuja cobertura é
considerada suficiente pela administração e agentes seguradores para fazer face à ocorrência
de sinistros. A FEALQ possui as seguintes apólices de seguros vigentes:
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Cobertura

Predial (R$)

Incêndio, Raio, Explosão, Implosão e Fumaça
Alagamento e Inundação
Danos elétricos
Derrame e/ou Vazamentos de Tanques e tubulações
Desp. Extraord. incêndio, raio, explosão Implosão e Fumaça
Roubo e furto mediante arrombamento
Fenômenos meteorológicos, impacto de veíc. e queda de aeronaves
Perda de aluguel, Tumulto, greve, lock out
Responsabilidade civil
Quebra de vidros

Cobertura
Básica - Equipamentos móveis - com roubo/furto
Danos elétricos
Responsabilidade civil
Despesas de salvamento

4.000
30
102
40
20
190
300
30
290
10

Veículos e equipamentos agrícolas
(R$)
2.004
840
2.160
21

Cobertura

D&O (R$)

Responsabilidade civil

20.000

26. EVENTOS SUBSEQUENTES
A Administração da Fundação, declara inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data
de encerramento das demonstrações financeiras, fatos esses que venham a ter efeito relevante
sobre a situação patrimonial ou financeira, ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados
futuros.

Nelson Sidnei Massola Júnior
Diretor Presidente

Camila Soares da Silva
Contador
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PARECER DO CONSELHO
CURADOR
Os abaixo assinados, Membros do Conselho Curador da Fundação de Estudos Agrários Luiz
de Queiroz, declaram haver examinado o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis encerrados em 31 de dezembro de 2021, que representam a posição patrimonial e
financeira da FEALQ:

Bruno Antônio Schauﬀ

André Malzoni dos Santos Dias

Maurício Lemos mendes da Silva

Sila Carneiro da Silva
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