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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(VALORES EXPRESSOS EM REAIS, EXCETO QUANDO INDICADO DE OUTRA FORMA)
Em atendimento às disposições legais e regulamentares vigentes, a Administração da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do exercício
de 2014, sobre a qual considera oportuno destacar:
CONSTITUIÇÃO, OBJETO SOCIAL E CONTEXTO OPERACIONAL
A UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, criada pelo Decreto nº 6283, de 25 de janeiro de 1934, é uma autarquia de regime especial, dotada de autonomia didático-científica, administrativa,
disciplinar e de gestão financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo.
De acordo com seu Estatuto, são fins da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO:
I – promover e desenvolver todas as formas de conhecimento, por meio do ensino e da pesquisa;
II – ministrar o ensino superior visando à formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação e do magistério em todas as áreas do conhecimento, bem como à qualificação
para as atividades profissionais; e
III – estender à sociedade serviços indissociáveis das atividades de ensino e de pesquisa.
Com sede no município de São Paulo, onde está localizado seu principal campus, a UNIVERSIDADE cumpre seus fins por meio de Unidades de Ensino e de Pesquisa, Museus, Órgãos de
Integração e Órgãos Complementares, distribuídos em diversas regiões do Estado de São Paulo. Seus demais campi estão localizados nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba,
Pirassununga, Ribeirão Preto e São Carlos.
Os recursos da UNIVERSIDADE poderão ser provenientes de:
I – dotações que lhe forem atribuídas nos orçamentos da União, dos Estados e dos Municípios;
II – subvenções e doações;
III – empréstimos e financiamentos;
IV – rendas de aplicação de bens e de valores patrimoniais;
V – retribuição de serviços prestados à comunidade;
VI – taxas e emolumentos; e
VII – rendas eventuais.
Os recursos do Tesouro do Estado consignados na Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo para a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO são repassados pela Secretaria Estadual da Fazenda,
cuja base de cálculo corresponde a 5,0295% da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) - Quota-Parte do Estado. Esses recursos são disponibilizados mensalmente pelo Governo Estadual à UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
através de Transferências Intragovernamentais.
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Elaboradas de acordo com as práticas emanadas pela Lei nº 4320/1964, pela Lei Complementar nº 101/2000, e adequadas com as normas e procedimentos contábeis aplicadas ao setor
público.
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Balanço Orçamentário
Elaborado de acordo com o artigo 102 da Lei nº 4320/1964, e adequado às novas normas de contabilidade, o quadro principal evidencia a origem e aplicação por fonte de recursos,
sendo 1 - Tesouro do Estado, 4 - Recursos Próprios e 5 - Recursos Vinculados Federais, bem como a previsão da receita e a fixação da despesa, suas respectivas atualizações ocorridas
durante o exercício, e as despesas liquidadas e pagas por conta da execução orçamentária. Nos quadros anexos, são demonstrados a execução dos restos a pagar processados e nãoprocessados.
O orçamento da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, consignado na Lei nº 15265/2013, orçou a receita e fixou a despesa no valor de R$ 5.017.864.619. Durante o exercício, em virtude de
suplementações e reduções, o orçamento atualizado passou a ser de R$ 4.918.848.711, uma redução de 1,97%.
DISCRIMINAÇÃO
Suplementação
Suplementação
Redução
TOTAL

FONTE DE RECURSOS
Próprios
Vinculados Federais
Tesouro do Estado

VALOR
4.602.371
23.679.798
(127.298.077)
(99.015.908)

Na execução orçamentária, as receitas realizadas totalizaram o montante de R$ 4.591.494.898, o que correspondeu a uma redução de 6,66% em relação à previsão atualizada (redução
de 8,50% em relação à previsão inicial). As despesas empenhadas totalizaram o valor de R$ 4.621.551.292, uma redução de 6,04% em relação à dotação atualizada (redução de 7,9% em
relação à previsão inicial).
O resultado geral orçamentário, que é obtido pela comparação entre a receita realizada e a despesa empenhada, apresentou um déficit no valor de R$ 30.056.394.
Para adequar a distribuição orçamentária inicial com as necessidades da UNIVERSIDADE, foram realizadas reprogramações orçamentárias durante o exercício, devidamente aprovadas pelas
instâncias envolvidas.
Balanço Financeiro
O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em
espécies provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos para o exercício seguinte.
Foi utilizado o conceito de receita orçamentária ordinária para as receitas próprias que possuem características de alocação livre entre origem e aplicação de recursos e, dessa forma,
atenderem quaisquer finalidades. A receita orçamentária vinculada correspondem às transferências do Governo Federal através de convênios firmados com diversos órgãos desta
unidade federativa. As transferências financeiras recebidas referem-se ao repasse intragovernamental de recursos financeiros do Governo Estadual para atender às despesas realizadas
na fonte Tesouro do Estado.
Durante o exercício, as disponibilidades financeiras diminuíram em R$ 613.736.370, o que corresponde a uma redução de aproximadamente 23,56% se comparados os saldos finais dos
exercícios de 2013 e 2014:
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EXERCÍCIO
2013
2014
VARIAÇÃO (EM R$)
VARIAÇÃO (EM %)

SALDO EM 31/12
2.604.544.026
1.990.807.656
(613.736.370)
-23,56%

Balanço Patrimonial
O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do
patrimônio público, além das contas de compensação.
A classificação dos elementos patrimoniais considera a segregação em circulante e não-circulante, com base em atributos de conversibilidade e exigibilidade. Foram utilizados os
seguintes critérios para o devido enquadramento em circulante e não-circulante: a) em relação aos ativos: como circulante, os bens e direitos disponíveis para realização imediata e os
que tiverem a expectativa de realização até o término do exercício seguinte; os demais ativos foram classificados como não-circulante; b) em relação aos passivos: como circulante, os
valores exigíveis até o final do exercício seguinte e aqueles correspondentes a valores de terceiros ou retenções em nome deles, quando a UNIVERSIDADE for a fiel depositária,
independentemente do prazo de exigibilidade; os demais passivos foram classificados como não-circulante.
Aplicações financeiras: são registradas pelos montantes aplicados, acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
Estoques: correspondem aos bens de consumo existentes no final do exercício.
Imobilizado: estão demonstrados pelo custo de aquisição e ainda não sofreram reavaliações e depreciações.
Demais investimentos permanentes: correspondem às ações de empresas que A UNIVERSIDADE possui e são avaliados pelo método do custo.
O saldo patrimonial da UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO atingiu, no final do exercício, o montante de R$ 4.340.844.516, o que corresponde a um aumento aproximado de 6,68% se comparado
com o exercício anterior. O superávit financeiro apurado no final do exercício totalizou o valor de R$ 1.284.467.374 que, de acordo com a legislação vigente, corresponde a diferença
positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.
Demonstração das Variações Patrimoniais
A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio da instituição, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o
resultado patrimonial do exercício. As alterações verificadas no patrimônio consistem nas variações quantitativas e qualitativas, sendo que as primeiras decorrem das transações no setor
público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, enquanto que as últimas decorrem das transações que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o
patrimônio líquido.
O resultado patrimonial do período, que é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, apresentou superávit econômico no valor de
R$ 271.783.173.
Demonstração dos Fluxos de Caixa
A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia a capacidade da entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como demonstrar suas necessidades de liquidez, permitindo projetar
cenários de fluxos futuros de caixa, nas atividades operacionais, de investimento e de financiamento, e elaborar análises sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de
manutenção do financiamento da entidade.
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Durante o exercício, a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO gerou movimentações de caixa e seus equivalentes nos seguintes fluxos:
DISCRIMINAÇÃO
Fluxo de Caixa das
Ingressos
Atividades Operacionais
Desembolsos
Fluxo de Caixa das
Ingressos
Atividades de Investimentos
Desembolsos
TOTAL

VALOR
7.049.887.953
7.590.294.687
0,00
73.329.636

SALDO
(540.406.734)
(73.329.636)
(613.736.370)

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
As receitas foram diferidas em 31/12/2014 no valor total de R$ 364.908.143, sendo R$ 349.172.736 de Recursos Próprios e R$ 15.735.407 de Recursos Vinculados Federais.
A UNIVERSIDADE não possui análise de empresa de auditoria independente.
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