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Relatório do auditor independente
Aos
Curadores e Administradores da

Siemens Fundação Brasil
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Siemens Fundação Brasil (“Fundação”), que
compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações do
resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio social 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Siemens Fundação Brasil em 30
de setembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
entidades sem finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)).
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 financeiras”. Somos
independentes em relação à Fundação, 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 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.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem
finalidades de lucros (ITG 2002 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração 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 financeiras 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.
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Os responsáveis pela governança da Fundação são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 detecta 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 financeiras.
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 financeiras,
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.
• Obtivemos 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.
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• 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 financeiras 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 manterem em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras 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.
São Paulo, 03 de agosto de 2020.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6

Herton Fabricio de Sousa Teles
Contador CRC-1SP331215/O-1
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Siemens Fundação Brasil
Balanço patrimonial
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Total do ativo circulante
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Total do ativo

Passivo e Patrimônio Social
Circulante
Obrigações Tributárias
Total do passivo circulante
Patrimônio social
Reserva patrimonial
(Déficit) Superávit do exercício
Total do patrimônio social

Total do passivo e Patrimônio Social

5

2020

2019

4.800.782
4.800.782

5.711.260
5.711.260

4.800.782

5.711.260

-

125
125

5.711.135
(910.353)
4.800.782

3.753.064
1.958.071
5.711.135

4.800.782

5.711.260

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Siemens Fundação Brasil
Demonstração do resultado
Exercícios findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Nota
Receitas operacionais
Doações
Trabalho voluntário

2020

2019

6
7

540.457
228.511
768.967

2.265.508
232.064
2.497.572

8

(532.721)
(9.940)
(927.290)
(102.526)
(125.984)
(1.698.461)

(472.322)
(63.153)
(87.156)
(144.908)
(767.539)

Despesas operacionais
Despesas tributárias
Despesas administrativas
Outras receitas

(91.326)
1.967

(2.950)
(50.416)
75.988

Total das despesas administrativas e gerais e
outras receitas (despesas)

(89.359)

22.622

(1.018.854)

1.752.655

163.712
(55.211)
108.501

211.048
(5.633)
205.416

(910.353)

1.958.071

Custos e despesas operacionais
Despesas com projetos
Bolsas de estudo e material escolar
Donativos e contribuições
Trabalho voluntário - projetos
Trabalho voluntário - mão de obra

9
7
7

(Déficit)/superávit antes do resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
(Déficit)/superávit do exercício
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As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Siemens Fundação Brasil
Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

2020

2019

(Déficit)/ superávit do exercício

(910.353)

1.958.071

Resultado abrangente do exercício

(910.353)

1.958.071

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Siemens Fundação Brasil
Demonstração das mutações do patrimônio social
Exercícios findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Reserva
patrimonial

Superávit
(Déficit) do
exercício

Total

Em 30 de setembro de 2018

3.753.064

-

3.753.064

Superávit do exercício
Incorporação superávit do exercício

1.958.071

1.958.071
(1.958.071)

1.958.071
-

Em 30 de setembro de 2019

5.711.135

-

5.711.135

Déficit do exercício
Incorporação déficit do exercício

(910.353)

(910.353)
910.353

(910.353)
-

Em 30 de setembro de 2020

4.800.782

-

4.800.782

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Siemens Fundação Brasil
Demonstração do fluxo de caixa
Exercícios findos em 30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

2020

2019

(910.353)
-

1.958.071
(73.682)

(125)

(18.770)

-

(1.104)

Caixa (aplicado) gerado pelas atividades operacionais

(910.478)

1.864.515

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

(910.478)

1.864.515

Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No final do exercício

5.711.260
4.800.782

3.846.745
5.711.260

Aumento de caixa e equivalentes de caixa

(910.478)

1.864.515

Fluxos de caixa das atividades operacionais
(Déficit)/superávit do exercício
Reversão de provisões
Variações nos ativos e passivos
Fornecedores
Obrigações tributárias

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

1. Contexto operacional
A Siemens Fundação Brasil (“Fundação”), antiga Fundação Peter von Siemens- nome dado em
homenagem ao fundador da mantenedora - foi criada em 25 de setembro de 1986, é uma pessoa
jurídica de direito sem fins lucrativos e mantida pelas empresas do Grupo Siemens no Brasil.
Em 2004, obteve o título de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP),
mudança que possibilitou a ampliação das ações da entidade. A partir de 2012 foi oficialmente
nomeada Siemens Fundação Brasil, ou popularmente conhecida como Fundação Siemens.
As atividades da Fundação compreendem a promoção, o apoio, o incentivo e o patrocínio de
ações nos domínios educacional, cultural, social, filantrópico, ambiental, recreativo-esportivo e
científico-tecnológico, e se destinam ao benefício da comunidade em geral.
1.1.

Aspectos tributários e previdenciários

Por ser uma entidade civil sem fins lucrativos, a Fundação está isenta do pagamento de Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no
caso de suas operações ordinárias, conforme estabelece a alínea “c”, do inciso VI, do parágrafo
150 da Constituição Federal.
A Fundação está sujeita ao recolhimento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre as
aplicações financeiras.
Caso tivesse algum funcionário registrado, a Fundação estaria sujeita ao pagamento de
contribuição ao: (i) Programa de Integração Social (PIS) – pagamento de 1% incidente sobre o
montante da folha de pagamentos; e (ii) Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) –
pagamento das contribuições devida sobre a folha de pagamento de salários. Até o momento, a
Fundação faz uso de trabalho voluntário e de funcionários terceirizados.
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

2. Resumo das Principais Políticas contábeis
As principais políticas contábeis adotadas pela Administração da Fundação são as seguintes:
2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras e principais
práticas contábeis

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelos Curadores em 03 de agosto de
2021.
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos contábeis emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, especificamente
aquelas aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros – ITG 2002 (R1).
2.1.1. Moeda funcional
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional
da Fundação.
2.2. Ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Fundação e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança.
Os passivos são reconhecidos no balanço quando a Fundação possui uma obrigação legal ou
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico
seja requerido para liquidá-la.
Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em
que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam
realizados, ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois, considerando as amortizações,
variações monetárias e cambiais de acordo com as condições contratuais.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados através dos montantes pelos quais
eles serão liquidados considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e
variações monetárias de acordo com as condições contratuais.
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando os ativos são realizáveis, e os
passivos exigíveis, dentro dos 12 meses seguintes.
2.3. Apuração das receitas de doações

As receitas de doações são reconhecidas pelo regime de caixa, em decorrência da sua natureza,
e são constituídas por doações de pessoas jurídicas.
2.4. Custos e despesas

As despesas e destinações das doações recebidas são registradas de acordo com o regime de
competência.
2.5. Receita de juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que
rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros
efetiva. Em 30 de setembro de 2020 e 2019, as receitas de juros correspondem a rendimento de
aplicações financeiras remuneradas ao Certificado de Depósito Bancário (CDB). A receita de
juros é incluída na rubrica “Receita financeira”, na demonstração do (Déficit)/ Superávit.
2.6. Caixa e equivalentes de caixa

A rubrica de “Caixa e equivalentes de caixa” inclui saldos em conta corrente resgatáveis
imediatamente, caixa, depósitos bancários, outros inventimentos de curto prazo, de alta liquidez,
com vencimentos originais de até três meses, ou menos, e com risco insignificante de mudança
de seu valor de mercado.
2.7. Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (R2) - Demonstração dos
Fluxos de Caixa.
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

2.8. Instrumentos financeiros

Os instrumentos financeiros da Fundação são representados por equivalentes de caixa,
aplicações financeiras. Os instrumentos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor
justo acrescido dos custos diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão.
Ativos financeiros
Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como subsequentemente
mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao
valor justo por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos
fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios do Instituto para a gestão
destes ativos financeiros.
Passivos financeiros
Passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial e subsequentemente, como
passivos financeiros ao valor justo por meio de resultado, empréstimos e financiamentos, contas
a pagar, ou como derivativos designados como instrumentos de hedge efetivo, conforme
apropriado.
2.9. Novas normas, alterações e interpretações de normas

As políticas contábeis adotadas em 2020 são consistentes com as adotadas nas demonstrações
financeiras do ano anterior.
a) Pronunciamentos novos ou aplicados pela primeira vez em 2020
As normas e alterações que se aplicam pela primeira vez em 2020 não trouxeram efeitos às
demonstrações financeiras da Fundação.

12

Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

4. Caixa e equivalentes de caixa

Bancos conta movimento
Aplicações financeiras

2020

2019

2.117.208
2.683.573

10.649
5.700.611

4.800.782

5.711.260

As aplicações financeiras correspondem a um Certificado de Depósito Bancário (CDBs)
remunerado à taxa de 95% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI).

5. Patrimônio social
As rendas geradas pela Siemens Fundação Brasil são empregadas integralmente nos seus
objetivos sociais comentados na Nota Explicativa nº 1.
Caso ocorra o encerramento das atividades da Siemens Fundação Brasil, por meio de decisão
unânime da totalidade dos membros do conselho Curador, seu patrimônio social será
incorporado integralmente ao patrimônio da Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda.

6. Doações
Durante os exercícios findos em 30 de setembro de 2020 e 2019, a Fundação recebeu doações
assim demonstradas:

Siemens Energy Brasil Ltda.
Pessoa Física (i)
Siemens Infraestrutura e Indústria Ltda.
Iriel Ind. Com. Ltda.
Guascor do Brasil Ltda
Siemens Eletroeletrônica

2020

2019

404.432
92.860
39.011
4.153
540.457

2.235.009
4.000
5.376
20.760
363
2.265.508

(i) O valor doado por pessoas físicas no exercício de 2020 é resultado do financiamento coletivo
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

entre colaboradores das empresas do Grupo Siemens, como parte das ações de combate à
pandemia do novo coronavírus ("COVID-19") (doença relatada em dezembro/2019, em Wuhan,
China, que até o primeiro semestre de 2020, se espalhou pelo mundo).

7. Trabalho voluntário
Em atendimento à Resolução CFC nº 1.409/12, o trabalho voluntário deve ser reconhecido pelo
valor justo de prestação de serviço como se tivesse ocorrido o desembolso financeiro. Dessa
forma, foram levantados os trabalhos voluntários tomados pela Fundação: governança e Projetos
desenvolvidos. A mensuração dos trabalhos voluntários da governança foi feita pela média da
remuneração base das categorias e a mensuração dos voluntários que palestram foi baseada na
hora/aula dos professores conforme convenção coletiva da categoria.
a)

Governança
2020
Gerenciamento

b)

2019

125.984
125.984

144.908
144.908

Projetos

2020
Projeto Formare
Projeto Junto contra o coronavírus
Projeto Social Responsibility@ PDT

2019

15.959
29.017
57.550
102.526

87.156
87.156

O projeto Formare é um projeto de ministração de aulas de ensino profissionalizante com
educadores e palestrantes voluntários.
O projeto “Junto contra o coronavírus” foi o desenvolvimento de ações de combate à pandemia
do novo coronavírus (COVID-19).
O projeto “Social Resposibility @ PDT - Programa de Desenvolvimento de Talentos” tem o foco
na disseminação dos ODS (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável) da ONU (Organização
das Nações Unidas) através de palestras para crianças e jovens de escolas públicas.
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

8. Projetos sociais
O Projeto Experimento é voltado para formação de professores no ensino de ciências com uma
metodologia baseada na investigação e na autonomia de crianças até 10 anos de idade e com o
apoio de kits experimentais.
Desde 2015, o Experimento conta com parceiros em todo o território nacional, dentre eles:
Colégio Porto Seguro, Universidade Metodista, Grupo Ser, Prefeitura de Jundiaí, Instituto
Qualidade no Ensino, Instituto Ayrton Senna, UNESCO e Escola de Inventor.
O Projeto Formare é uma escola de ensino profissionalizante que funciona dentro do complexo
da Siemens, voltada para jovens entre 16 e 18 anos em situação de vulnerabilidade social.
Contribuir para a emancipação e a transformação da realidade de famílias, por meio da melhoria
da educação, é o propósito do Programa de Voluntariado, que tem o nosso apoio na
coordenação e viabilização das ações e projetos.
Trata-se de um programa democrático e participativo, feito por colaboradores que desejam
participar, para todos que precisam. Qualquer pessoa pode se engajar, basta compartilhar seus
talentos e dedicar seu tempo a iniciativas como arrecadação de livros, aulas gratuitas de inglês,
montagem de biblioteca, workshops sobre igualdade de gênero, mentoria de carreira para jovens,
entre outras diversas possibilidades.
Além dos colaboradores, a comunidade formada pelos aposentados, familiares e terceiros
também podem participar, o cadastro é feito na nossa plataforma online.
Nesse mesmo ambiente digital, é possível criar um projeto, se tornar líder dele ou contribuir para
ações desenvolvidas por outros voluntários ou pela Fundação. Entre os critérios para a
aprovação de projetos, está o alinhamento com nossos valores e o tema de educação.

Projeto Formare (i)
Projeto Experimento
Projeto Voluntariado(ii)

2020

2019

282.544
188.853
61.324
532.721

201.051
194.487
76.784
472.322

(i) O aumento relacionado ao projeto Formare se deu, basicamente, devido à implantação do
programa na Siemens Anhanguera.
(ii) O Projeto Voluntariado teve uma redução em seus gastos devido à redução do engajamento
presencial em virtude do COVID-19.
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Siemens Fundação Brasil
Notas explicativas às demonstrações financeiras--Continuação
30 de setembro de 2020 e 2019
(Em reais)

9. Donativos e contribuições
2020
Doação para Entidades/Projetos de Terceiros
Patrocínio para Feiras, Exposições, Congressos

(i)

2019

903.290
24.000

-

927.290

-

Em combate à pandemia do COVID-19, a Fundação Siemens, por iniciativa própria, por estar
ciente do seu papel social, em 2020, se dedicou a ações para combate ao COVID-19, tais como:
ações de voluntariado, financiamento coletivo e doação de recursos para um projeto social
desenvolvido em parceria com a Associação “SITAWI Finanças do Bem” e o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
O financiamento coletivo foi realizado junto aos colaboradores das empresas do Grupo Siemens
(vide NE 7), com a participação da Fundação, e os recursos foram utilizados na compra de
Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e suprimentos como álcool gel, aventais, luvas,
máscaras e toucas, que foram entregues para 22 hospitais filantrópicos localizados em cidades
da região Norte e também em Campos de Goytacazes e São João da Barra, ambas no Rio de
Janeiro, e Jundiaí, em São Paulo.

10. Resultado financeiro
2020
Rendimentos de Aplicação Financeira
(-) IR aplicação financeira
(-) Tarifas Bancárias
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163.712
(53.228)
(1.983)
108.501

2019
211.048
(3.146)
(2.487)
205.416
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