DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(em reais)

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

ATIVO

Circulante

2015
106.111.773,17

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa

105.035.049,42

Contas a Receber de Clientes

334.622,59

Empréstimos Leasing

(-) Provisão para Dev. Duvidosos
Outras Contas a Receber

-300,00
352.519,98

Obrigações Sociais e Trabalhistas
Obrigações Fiscais

Empréstimo ADM para Projetos

Fornecedores

Provisão para Rescisão Trabalhista
Convênios a Realizar

Impostos a Recuperar

13.264.936,33

1.937.266,87

Investimento BVA
Imobilizado Líquido

36.520,15

Intangível Líquido

Não Circulante

Total do Ativo

Receita Bruta de Serviços

2015
26.885.333,58

65.587,13
0,00

Deduções da Receita

1.006.038,02
10.591,87

Impostos s/ Receitas
Receita Líquida

4.080.971,29
22.804.362,29

11.291.149,31
119.376.709,50

222.745,31
2.426.619,82
101.237.682,31

0

Discussão Judicial

0

Patrimônio Social

3.116.295,73

Patrimônio Social

10.000,00

Fundos Patrimoniais

(245.768,02)

Fundo de Reservas – Provisão para Rescisão

2.420.783,05

Bens Terceiros em nosso poder
Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Custo dos Serviços Prestados
Superávit Bruto

(19.758.197,52)
3.046.164,77

14.407.445,04

Empréstimos Leasing

Superávit/Déficit do Exercício

Imobilizado de Projetos

104.969.264,46

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

389.881,18

Provisão para Contigências

Não Circulante

2015

Receitas e Despesas Operacionais

(-) Gerais e Administrativas
(+) Financeiras Líquidas
(-) Outras Despesas Operacionais

(2.114.884,07)
(5.823.299,05)
3.803.348,22
(94.933,24)

931.280,70

11.291.149,31
119.376.709,50

Superávit do Exercício

931.280,70

As notas explicativas da administração são partes integrantes das demonstrações contábeis
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
1) Constituição e Objeto Social
A Facti - Fundação de apoio à capacitação em Tecnologia da
Informação, constituída em 18 de setembro de 1998, com a
personalidade jurídica de fundação de direito privado, sem fins
lucrativos, é dotada de autonomia administrativa, patrimonial e
financeira, com sede e foro à Rodovia D. Pedro I, km 143,6 – bairro
Jardim Santa Mônica, em Campinas – SP.
A finalidade primordial de seu objeto é:
Realizar atividades de pesquisa, desenvolvimento, estudos,
qualificação e certificação de produtos e processos, aprimoramento,
aplicação e transferência de tecnologias, processos, produtos e
serviços;
Apoiar e complementar o Centro de Tecnologia da Informação
Renato Archer – CTI (Unidade do Ministério da Ciência e Tecnologia
– MCT);
Tornar acessíveis ao CTI serviços e recursos que lhe favoreçam o
acesso ao mercado e à execução de suas ações;
Apoiar a capacitação de recursos humanos, promovendo e realizando
cursos, treinamentos, seminários, congressos e eventos similares,
concedendo bolsas, prêmios e auxílios associados à participação em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e formação.
2) Certificados e Credenciamentos
A Facti possui certificados e credenciamentos, conforme descrito
abaixo:
a) Credenciamento junto ao Comitê da Área de Tecnologia da
Informação – CATI, através da Resolução CATI nº 045, de 12 de
dezembro de 2003.
b) Certificado como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público – OSCIP, com base na Lei 9790/99.
c) Certificado de Credenciamento de Isenção dos Impostos Federais
nas importações, junto ao Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico – CNPq com base na Lei 8010/90.
3) Principais práticas contábeis
As demonstrações contábeis foram preparadas, de acordo com as
seguintes práticas contábeis conforme Resolução CFC nº 1.409/12
ITG 2002 e Leis 6.404/76 e 11.638/07:
a) As receitas e os custos são reconhecidos, de acordo com o regime
de competência do exercício;
b) As aplicações financeiras são registradas ao custo, acrescido das
receitas auferidas até a data do balanço, sendo que o saldo apresentado
em 31 de dezembro de 2015 é de: R$ 104.479.442,86;
c) O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido da
depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método
linear, com bases em taxas que levam em consideração a vida útil e
econômica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação
tributária.

4) Imobilizado (Valor R$)
Máquinas e Equipamentos
Computadores e Periféricos
Móveis e Utensílios
Veiculo
(-) Depreciação acumulada
(=) Total do Ativo Imobilizado

13.578,87
60.849,26
10.714,00
31.595,76
(80.217,74)
36.520,15

5) Obrigações Trabalhistas (Valor R$)
Obrigações Fiscais
Obrigações Trabalhistas
Soma

10.591,87
3.432.657,84
3.443.249,71

6) Fundo de Reserva (Valor R$)
Provisão para Rescisão dos Funcionários

2.420.783,05

SIBRACIBR

E.T. Gerenciamento da Rede de
Microeletrônica e supervisão dos
projetos
de
dispositivos
micro=eletrônicos.

661.182,00

SIBRATEC DAPE

Encomenda – Sibratec – Dape – Rede
de Produtos e Dispositivos Eletrônicos

VOLTAICO 2

E.V.. Desenvolvimento de Competências em
Energia Solar Fotovoltaica Integrada às
Edificações e Tecnologias Fotovoltaicas
Orgânicas

LI MICRO

C.P. Laboratório de imageamento para
Micro/Nano eletrônica e Tecnologia ED

1.861.185,00

NGINOVA

S.P. Inovações Tecnológicas e Infraestrutura
para apoiar a Distribuição de Serviços da
Internet de Banda Larga

1.911.180,00

6.861.569,54
2.736.802,70

8) Outros Convênios a Realizar
Convênio
Objeto
Valor R$
7) Convênios a Realizar (FINEP e CTI)
PETROBRAS DT3D BR – Estudo de Permeabilidade e
Em 2015 a FacTI possuía 10 (dez) Convênios de Cooperação Técnica e
Porosidade de Corpos de Prova
2.663522,00
Científica em andamento. E.V. = Encomenda Vertical, E.T. = Encomenda
Sintéticos
utilizando
tecnologias
Transversal, C.P = Consulta Pública, E = Encomenda:, C.C.C = Contrato de
tridimensionais (DT3D BR)
Cessão Colaboração, S.P = Seleção Pública.
9) Contratos a Realizar
Em 2015, a Facti firmou Contratos de Prestação de Serviços em pesquisas e
Convênio N°
Objeto
Valor R$
desenvolvimento, nas áreas de Eletrônica e Tecnologia da Informação:
CITAR
E.T. Desenvolvimento de CI’s
16.272.963,08
Contratante
Valor R$
tolerantes à radiação. ”
Contratos verba TSE
5.887.899,83
EH01CQ
E.T. Desenvolvimento de Circuito
Integrado para Energy Haervesting
961.941,30
Contratos com o CTI
27.172.434,00
Caracterização e Qualidade
FIPT CONSULT - IPT
645.990,00
E.V.Desenvolvimento
Tecnológico
e
DTITA
OKI Brasil
3.752.644,61
Inovação em Tecnologia Assistiva no
IMA
242.055,00
8.279.784,48
Centro de Tecnologia da Informação
Contratos verba ANELL
515.445,65
Renato Archer
Rematronic – BNDES e contrapartida
EMPAVAN
7.957.188,23
E.T.
Desenvolvimento
de
4.423.935,12
financeira e não financeira
Tecnologias para empacotamento
11) Outras Considerações
de sistemas eletrônicos avançados.
Para atender ao art. 10, item I do Estatuto Social, a Facti contratou a prestação de
E.T. Complementação da implantação do
INFRA-CTI
serviços de Auditoria Externa e Independente, da Empresa Consulcamp Auditoria e
Parque Tecnológico CTI Tec e da
Assessoria Ltda. O Relatório dos Auditores Independentes é apresentado abaixo.
4.600.000,00
ampliação física da área laboratorial do
CTI

LAMU

C.P..
Recuperação
de
instalações
destinadas a projetos multiusuários em
nano fabricação para microeletrônica
(CTI-LAMU)

573.794,00

Alexandre Cândido Paulo

Terezinha de F L de Carvalho

Secretário Executivo
CPF 253.374.488-38

Cont. - CRC 1 SP 190054/O-0
CPF 189.071.806-87

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
À
FACTI – Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da Informação
A/C: Administradores
Examinamos as demonstrações contábeis da FACTI – Fundação de Apoio à Capacitação em Tecnologia da
Informação, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
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.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis com base em
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção
relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos
valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e
adequada apresentação das demonstrações contábeis da entidade para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a
eficácia desses controles internos da entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como
a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FACTI – Fundação de Apoio à Capacitação em
Tecnologia da Informação em 31 de dezembro de 2015, 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.
Outros Assuntos
Anteriormente examinamos as demonstrações financeiras da FACTI – Fundação de Apoio à Capacitação em
Tecnologia da Informação, compreendendo o balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício,
das mutações do patrimônio líquido e o demonstrativo de fluxo de caixa, apresentadas para efeitos
comparativos, sobre as quais, emitimos Relatório sem ressalvas, datado em 02 de março de 2015.
Campinas, 07 de abril de 2016.
Atenciosamente,
Prof. Dr. Marcos Francisco Rodrigues Sousa
CRC 1SP167515/O-0
Consulcamp Auditoria e Assessoria Ltda.
CRC SP010626/O-4

