
 
 

 

RA-014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cooperativa Veiling Holambra  
 
Demonstrações financeiras dos exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 e o  

Relatório do Auditor Independente 



 

Av. Luiz Eduardo Toledo Prado nº 870 – sala 208 -  Shopping Iguatemi Torre Empresarial - Ribeirão Preto SP – CEP 14027-250 Tel. (16) 
3636-8915 / 3904-3778 www.inoveaud.com.br 

0 

RA-014-2019 
 
 
Ribeirão Preto SP, 25 de fevereiro de 2019. 
 
 
 
À 
Cooperativa Veiling Holambra  

Holambra SP 
 
 
 

Atenção do Senhor Johannes M. van Oene  
Diretor Presidente 

 
 
 
Prezados Senhores: 

 

 

Encaminhamos o relatório RA-014-2019, com as demonstrações financeiras dos exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 e o Relatório do Auditor Independente. 

 

Pedimos gentilmente de nos encaminhar a via protocolada desta carta assinada para nosso 

controle e arquivo. 

 

 

Atenciosamente. 

 
 
 
 
            Inoveaud Auditores Independentes 
 
 
 
Ricardo Cesar Valentim 
Diretor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

______________________________ 
Recebido por 

 

Data, ______/______/_____ 
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Relatório do auditor independente 
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Administradores e Cooperados da 
Cooperativa Veiling Holambra  

Holambra SP 

 
 

Opinião com ressalva 

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Veiling Holambra (“Cooperativa”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações 

do resultado, 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 

práticas contábeis.  

 

Em nossa opinião, exceto pelos efeitos e possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo 

“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 

Cooperativa Veiling Holambra em 31 de dezembro de 2018, 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. 

 

Base para opinião com ressalva 

Imobilizado 

Os controles dos bens do ativo imobilizado das rubricas “Terrenos Holambra”, “Edificações 

Holambra” e “Adiantamento – Área Expoflora”, no montante de R$ 12.798 mil, conforme 

demonstrado na nota explicativa 11, estão sendo objeto de levantamento, por parte da 

Cooperativa, do suporte documental que visa à posse e/ou propriedade dos bens. Como a 

Cooperativa não concluiu o suporte documental desses bens, não foi possível concluir, e não 

concluímos, sobre esses saldos do ativo imobilizado e seus reflexos no patrimônio líquido e no 

resultado do exercício. 

 

Fundo rotativo 

Conforme nota explicativa 18 d, a Cooperativa possui o montante de R$ 116.820 mil 

registrado no patrimônio líquido a título de “Fundo rotativo”, formado por recursos captados 

dos cooperados, com previsão de devolução após dez anos, em doze parcelas mensais iguais, 

desde que não coloque em risco a saúde financeira da Cooperativa. De acordo com as 

práticas contábeis adotadas no Brasil, o montante deveria ser classificado no passivo, por se 

tratar de uma obrigação, e ser segregado em circulante e não circulante. Como decorrência 

desse procedimento, em 31 de dezembro de 2018 o passivo está a menor e o patrimônio 

líquido está a maior naquele montante. 

http://www.inoveaud.com.br/
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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 Cooperativa, 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 com ressalva. 

 

Outros assuntos 

 

Auditoria do exercício anterior 

 

As demonstrações financeiras da Cooperativa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 

apresentadas para fins de comparação, foram examinadas por outro auditor independente, cujo 

relatório datado em 26 de janeiro de 2018 continha as mesmas ressalvas dos assuntos 

comentados no parágrafo “Base para opinião com ressalva”. 

 

 
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras 

 

A Administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das 

demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 Cooperativa 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 Cooperativa ou 

cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 

operações. Os responsáveis pela Administração da Cooperativa são aqueles com 

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inoveaud.com.br/
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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 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 

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:  

 

(i) 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.  

 

(ii) 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 Cooperativa.  

 

(iii) avaliamos a adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.  

 

(iv) 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 Cooperativa. 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, caso venham a existir, podem 

levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.  

 

(v) 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.  

http://www.inoveaud.com.br/
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela Administração 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 SP, 25 de fevereiro de 2019. 
 

            Inoveaud Auditores Independentes 

            CRC 2SP033908/O-3 

 

 

Ricardo Cesar Valentim 

Contador CRC 1SP222852/O-6 

http://www.inoveaud.com.br/
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Cooperativa Veiling Holambra  
 
Balanços patrimoniais 
Em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

  
Nota 

 
2018 

 
2017 

   
Nota 

 
2018 

 
2017 

Ativo 
       

Passivo 
   

 
 

 
Circulante 

       
Circulante 

   
 

 
 

Caixa e equivalentes de caixa 
 

7 
 

34.891  32.616 
 
Fornecedores  12  31.683  27.175 

Contas a receber 
 

8 
 

23.636  22.617 
 
Empréstimos e financiamentos  13  2.012  15.455 

Estoques 
 

 
 

516  550 
 
Salários, férias e encargos sociais    2.921  2.803 

Impostos e contribuições a recuperar 
 

 
 

180  105 
 
Obrigações tributárias    1.889  2.286 

Outros créditos 
 

 
 

2.000  551 
 
Adiantamentos de clientes    504  854 

Partes relacionadas 
 

9 
 

-  1.300 
 
Capital a restituir  14  483  534 

Despesas antecipadas 
   

63  77 
 
Fundo rotativo  15  8.299  7.278 

       
 
Outras obrigações    7  88 

    61.286  57.816 
 
Partes relacionadas  25  6.587  944 

Não circulante       
 
       

Realizável a longo prazo       
 
    54.385  57.417 

Depósitos judiciais  16  220  220 
 
Não circulante       

Investimentos  10  2.913  2.814 
 
Empréstimos e financiamentos  13  4.000  6.000 

Imobilizado  11  142.247  139.704 
 
Provisão para contingências  16  256  256 

Intangível    4.826  2.173 
 
Cotas de material circulante  17  7.426  6.742 

       
 
Capital a restituir  14  1.267  1.507 

    150.206  144.911 
 
       

       
 
    12.949  14.505 

       
 
Patrimônio líquido       

    
   

 
Capital social     9.763  9.870 

    
   

 
Reserva de sobras    14.510  10.591 

    
   

 
Fundo rotativo    116.820  106.908 

        Sobras à disposição da AGO    3.065  3.436 

               
          18  144.158  130.805 

Total do ativo 
   

211.492  202.727 
 
Total do passivo e do patrimônio líquido 

   
211.492  202.727 

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



 

7 

Cooperativa Veiling Holambra  
 
Demonstrações do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

       

 

2018 

 

   

 

2017 

  

Nota 

 

Atos 
cooperados 

 

Atos não 
cooperados 

 
 

Total 

 
 Atos 

cooperados  

Atos não 
cooperados 

 
 

Total 

Ingresso líquido de atos cooperados e receita líquida de atos não cooperados 

 
19 

 
826.501  - 

 
826.501 

 
742.810  - 

 
742.810 

Dispêndios/ custos com produtos, mercadorias e serviços vendidos 

   
(755.646)  -  (755.646)  (678.289)  -  (678.289) 

Sobra/ lucro bruto 

   

70.855  -  70.855  64.521  -  64.521 

(Dispêndios) ingressos/ (despesas) receitas operacionais 

   
   

 
 

 
   

  

Com vendas 
 

20 
 

(18.601)  -  (18.601)  (16.970)  -  (16.970) 
Gerais e administrativos 

 
21 

 
(50.427)  (2.216)  (52.643)  (46.004)  (2.036)  (48.040) 

Outros ingressos/ receitas 
   

2.176  2.696  4.872  2.411  2.484  4.895 

    

(66.852)  480 
 

(66.372) 
 

(60.563)  448 
 

(60.115) 

Sobra/ lucro antes do resultado financeiro 

   

4.003  480  4.483  3.958  448  4.406 

Resultado financeiro 

   
   

 
 

 
   

  

Ingressos/ receitas financeiras 
 

22 
 

1.116  1.707  2.823  1.083  1.643  2.726 
Dispêndios/ despesas financeiras 

 
23 

 
(741)  (95)  (836)  (999)  (143)  (1.142) 

    
375  1.612 

 
1.987 

 
84  1.500 

 
1.584 

Sobra/ lucro antes da tributação    4.378  2.092  6.470  4.042  1.948  5.990 

Imposto de renda e contribuição social  24  -  (1.439) 
 

(1.439) 
 

-  (1.308) 
 

(1.308) 

Sobra/ lucro líquido do exercício    4.378  653  5.031  4.042  640  4.682 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Cooperativa Veiling Holambra  
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 
        Reservas de sobras       Sobras à     

  

Capital 
 

Reserva 
 

 
 

Fundo 
 

disposição 
  

  

social 
 

legal 
 

RATES 
 

rotativo 
 

da AGO 
 

Total 

Saldos em 1º de janeiro de 2017 
 

9.893  6.901  3.121  97.854  793  118.562 

Deliberação da AGO 
 

           

   Incorporação de sobras na reserva legal 
 

-  793  -  -  (793)  - 
Integralizações de capital 

 
113  -  -  -  -  113 

Baixas de capital 
 

(136)  -  -  -  -  (136) 
Aplicação em fundo rotativo 

 
-  -  -  16.256  -  16.256 

Devolução de fundo rotativo  -  -  -  (7.202)  -  (7.202) 
Utilização da RATES 

 
-  -  (1.470)  -  -  (1.470) 

Sobra líquida do exercício 
 

-  -  -  -  4.682  4.682 
Destinação das sobras:             
   Transferência do resultado com terceiros para RATES  -  -  640  -  (640)  - 
   Constituição de reservas legais e estatutárias 

 
-  404  202  -  (606)  - 

Saldos em 31 de dezembro de 2017 
 

9.870  8.098  2.493  106.908  3.436  130.805 

Deliberação da AGO 
 

           

   Incorporação de sobras na reserva legal 
 

-  3.436  -  -  (3.436)  - 
Integralizações de capital 

 
74  -  -  -  -  74 

Baixas de capital 
 

(181)  -  -  -  -  (181) 
Aplicação em fundo rotativo 

 
-  -  -  18.135  -  18.135 

Devolução de fundo rotativo 
 

-  -  -  (8.223)  -  (8.223) 
Utilização da RATES  -  -  (1.483)  -  -  (1.483) 
Sobra líquida do exercício  -  -  -  -  5.031  5.031 
Destinação das sobras:             
   Transferência do resultado com terceiros para RATES 

 
-  -  653  -  (653)  - 

   Constituição de reservas legais e estatutárias 
 

-  1.095  218  -  (1.313)  - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 

 
9.763  12.629  1.881  116.820  3.065  144.158 

 

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, portanto, não está sendo apresentada a demonstração do resultado 

abrangente. 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Cooperativa Veiling Holambra  
 
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais  

  
2018 

 
2017 

Fluxo de caixa das atividades operacionais  
 

 
 

 
Sobra líquida do exercício 

 
5.031  4.682 

Ajustes por: 
 

   
Depreciações e amortizações 

 
10.230  10.230 

Valor residual das baixas do imobilizado 
 

1.603  921 
Resultado de equivalência patrimonial e participação em cooperativas 

 
(99)  (84) 

Provisão para contingências 
 

-  (26) 
Variações nos ativos e passivos: 

 
   

Contas a receber 
 

(1.019)  (2.318) 
Estoques 

 
34  (35) 

Impostos e contribuições a recuperar 
 

(75)  13 
Outros ativos circulante e não circulante 

 
(1.435)  (415) 

Fornecedores 
 

4.508  3.248 
Salários, férias e encargos sociais 

 
118  196 

Obrigações tributárias 
 

(397)  187 
Adiantamentos de clientes  (350)  (259) 
Capital a restituir  (291)  (512) 
Fundo rotativo  1.021  923 
Outros passivos circulante e não circulante 

 
603  1.391 

Recursos líquidos provenientes das operações  19.482  18.142 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos 

 
   

Aquisições do imobilizado e do intangível 
 

(17.029)  (15.035) 

Recursos líquidos aplicados nas atividades de investimentos 
 

(17.029)  (15.035) 

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
 

   
Variação dos empréstimos e financiamentos 

 
(15.443)  (6.307) 

Variação de partes relacionadas 
 

6.943  - 
Integralizações de capital 

 
74  113 

Baixas de capital 
 

(181)  (136) 
Variação do fundo rotativo  9.912  9.054 
Utilização da RATES  (1.483)  (1.470) 

Recursos líquidos (aplicados nas) provenientes das atividades de 
financiamentos 

 
(178)  1.254 

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 
 

2.275  4.361 

     
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 

 
34.891  32.616 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 
 

32.616  28.255 

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 
 

2.275  4.361 

 

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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1 Contexto operacional 

 
A Cooperativa Veiling Holambra foi constituída em 12 de junho de 2001, resultante do 

desmembramento ocorrido na Cooperativa Agropecuária Holambra. A sua característica 

operacional é a promoção da atividade econômica de seus associados por meio da venda em 

comum de sua produção agrícola de flores e plantas, bem como promover o seu aprimoramento 

técnico e profissional, divulgando seus avanços tecnológicos, promovendo eventos e outras 

realizações inerentes ao setor. 

 

A Cooperativa Veiling Holambra possui investimentos na empresa Campo de Gladíolos 

Empreendimentos Imobiliários Ltda. com participação no capital social de 99,99%. O objetivo 

deste investimento, ainda não operacional, é a promoção e realização de venda de lotes 

imobiliários do loteamento Distrito Industrial e Comercial Campo de Gladíolos. 

 
Os saldos correspondentes a participação da Cooperativa nesse investimento são os seguintes: 
 
 
Balanço patrimonial - Ativo  2018  2017 

Ativo circulante     
Bancos e aplicações financeiras  153  100 

Total do ativo circulante  153  100 

Não circulante     
Imobilizado  2.567  2.567 

Total do ativo não circulante  2.567  2.567 

Total do ativo  2.720  2.667 

 
 
Balanço patrimonial – Passivo e patrimônio líquido  2018  2017 

Passivo circulante     
Fornecedores  1  3 
Obrigações tributárias  4  3 

Total do passivo circulante  5  6 

Patrimônio líquido     
Capital social  2.828  2.828 
Prejuízos acumulados  (113)  (167) 

Total do patrimônio líquido  2.715  2.661 

Total do passivo e do patrimônio líquido  2.720  2.667 
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Demonstrações do resultado  2018  2017 

Outras receitas  210  146 
Outras despesas  (157)  (60) 

Prejuízo antes do resultado financeiro  53  86 

Despesas financeiras  -  (2) 

Lucro do exercício  53  84 

 
Em virtude da imaterialidade dos saldos, a Administração da Cooperativa decidiu não apresentar 

as demonstrações financeiras consolidadas. 

 

 

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras 

 
(a) Declaração de conformidade 
 
As demonstrações financeiras da Cooperativa foram elaboradas e estão sendo apresentadas em 

conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições 

contidas na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações 

técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho 

Federal de Contabilidade (CFC), adaptadas às peculiaridades da atividade cooperativista Lei das 

Sociedades Cooperativas (Lei nº 5.764/71). 

 
A Administração avaliou a capacidade da Cooperativa em continuar operando normalmente e está 

convencida de que ela possui recursos para dar continuidade a seus negócios no futuro. 

Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa 

gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas 

demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade. 

 

A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Cooperativa 

em 25 de fevereiro de 2019 e não ocorreram eventos entre a data de encerramento do exercício 

social e a de aprovação das demonstrações financeiras, que pudessem afetar as informações 

divulgadas, bem como a análise econômica e financeira. A Administração da Cooperativa declara 

que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, 

estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua gestão. 

 
Nos exercícios de 2018 e 2017, a Cooperativa não realizou operações para apresentação das 

demonstrações do resultado abrangente. Dessa forma, a Cooperativa não está apresentando as 

demonstrações do resultado abrangente para esses exercícios. 



Cooperativa Veiling Holambra  
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

12 

(b) Base de mensuração 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de 

valor, exceto se indicado de outra forma na respectiva nota explicativa. 

 
(c) Moeda funcional e moeda de apresentação  

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Cooperativa são mensurados usando a 

moeda do principal ambiente econômico no qual a Cooperativa atua ("a moeda funcional"). As 

demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais (R$), que é a moeda 

funcional da Cooperativa. 

 
(d) Uso de estimativas e julgamentos 

A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC exige que a 

Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de práticas 

contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, ingressos, receitas, dispêndios e despesas. 

Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 

estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em 

quaisquer exercícios futuros afetados. 

 
As informações sobre julgamentos críticos, referentes às práticas contábeis adotadas pela 

Cooperativa e que possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e 

estimativas são significativas para as demonstrações financeiras estão incluídas nas respectivas 

notas explicativas. 

 

3 Resumo das principais práticas contábeis 

 
As principais práticas contábeis adotadas pela Cooperativa descritas em detalhes abaixo têm sido 

aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações 

financeiras. 

 
3.1 Caixa e equivalentes de caixa 

 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de 

curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco 

insignificante de mudança de valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo da 

Cooperativa. 
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3.2 Ativos financeiros 

 
3.2.1 Classificação 

 
A Cooperativa classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes 

categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis (não 

mantém ativos financeiros classificados como disponíveis para venda). A classificação depende da 

finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. 

 
Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 

determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo 

circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão 

do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da 

Cooperativa compreendem: caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e outros créditos. 

 
3.2.2 Reconhecimento e mensuração 

 
Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos pelo valor justo, e os 

custos da transação são contabilizados na demonstração do resultado. Os empréstimos e 

recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 

ativos financeiros são baixados quando da Cooperativa tenha transferido, significativamente, todos 

os riscos e os benefícios da propriedade desses ativos. 

 
Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados 

ao valor justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em 

“Ingressos financeiros/ receitas financeiras”. 

 
3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros 

 
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço 

patrimonial quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção 

de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

 
3.2.4 Passivos financeiros não derivativos 

 
A Cooperativa reconhece passivos financeiros inicialmente na data de negociação na qual a 

Cooperativa se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Cooperativa baixa 

um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retirada, cancelada ou vencida. 



Cooperativa Veiling Holambra  
 
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 
Em milhares reais, exceto quando indicado de outra forma 

 

14 

A Cooperativa classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos 

financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 

quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos 

financeiros são medidos pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. 

 
A Cooperativa tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: obrigações com 

fornecedores, cooperados e outras obrigações. 

 
3.2.5 Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 

 
A Cooperativa avalia no final de cada encerramento de exercício se há evidência objetiva de que o 

ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está registrado por valor acima de seu valor 

recuperável (impairment). As perdas por impairment são reconhecidas somente se há evidência 

objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento 

inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda que tem impacto 

nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável. 

 
Os principais critérios que a Cooperativa usa para determinar se há evidência objetiva de uma 

perda por impairment, são a identificação de dificuldade financeira relevante do devedor, quebra 

de contrato ou inadimplência. 

 
Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 

relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como 

uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda por impairment 

reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 

 

3.3 Contas a receber 

 
As contas a receber de clientes, correspondem aos valores a receber pela venda de produtos e 

serviços no curso normal nas atividades da Cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente 

a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, são 

apresentadas no ativo não circulante. 
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As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 

mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a 

provisão para créditos de liquidação duvidosa (impairment) e ajuste a valor presente, quando 

aplicável. Na prática são normalmente reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para 

impairment e ajuste a valor presente, se necessário. 

 
3.4 Estoques 

 
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido de realização. O 

custo é baseado no princípio da média ponderada móvel e inclui gastos para a aquisição e outros 

custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes. 

 
3.5 Investimentos 

 
Representados substancialmente por participação na empresa Campo de Gladíolos 

Empreendimentos Imobiliários Ltda., avaliada por equivalência patrimonial nas demonstrações 

financeiras. Nesse método, a participação proporcional da Cooperativa nos lucros ou prejuízos de 

sua controlada é reconhecido no resultado operacional. 

 

3.6 Imobilizado 

 
Terrenos, edificações e benfeitorias compreendem, todo o complexo da Cooperativa. Os itens do 

imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de 

depreciação acumulada e quando aplicável, perdas de redução ao valor recuperável acumuladas. 

O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. 

 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 

separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 

futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 

contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 

reconhecidos na demonstração do resultado, quando incorridos. 

 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação dos outros ativos é calculada usando o método 

linear, de acordo com as taxas médias para alocar seus custos aos seus valores residuais durante 

a vida útil estimada. As taxas aplicadas são: 
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Taxa 

  

anual de 

  
depreciação 

Material circulante  10% e 20% 
Edificações  4% e 10% 
Máquinas e equipamentos  10% 
Equipamentos de informática  25% 
Móveis e utensílios  10% 
Equipamentos de comunicação  10% 
Veículos  20% 
 
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 

cada exercício. 

 
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor 

contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. 

 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o 

valor contábil e são reconhecidos em “Outros ingressos/ receitas operacionais líquidos” na 

demonstração do resultado. 

 

3.7 Ativos intangíveis 

 
As licenças e desenvolvimento de software são contabilizadas com base nos custos incorridos 

para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses 

custos são amortizados durante sua vida útil estimada à taxa de 20% a.a. 

 
Os custos associados à manutenção de software são reconhecidos como dispêndios/ despesa, 

conforme incorridos. 

 
3.8 Impairment de ativos não financeiros 

 
Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou 

mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda 

por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor 

recuperável. Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment são revisados 

subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data de 

apresentação das demonstrações financeiras. 
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3.9 Benefícios a empregados 

 
Obrigações de benefícios a empregados são mensuradas em uma base não descontada e são 

incorridas como dispêndios conforme o serviço relacionado seja prestado. 

 
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a partir de uma obrigação legal ou construtiva de 

pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa 

ser estimada de maneira confiável. 

 
3.10 Contas a pagar aos fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e, 

subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa de juros 

efetiva. Na prática, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

 

3.11 Empréstimos e financiamentos 

 
Os empréstimos e os financiamentos, são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos 

custos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 

Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de 

liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que estejam em 

aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 

 
Os empréstimos e os financiamentos são classificados como passivo circulante, se o pagamento 

for devido no período de até um ano. Caso contrário, são apresentados como passivo não 

circulante. 

 

3.12 Provisões 

 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas 

quando: a Cooperativa tem uma obrigação presente ou não formalizada como resultado de 

eventos já ocorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a 

obrigação; e o valor possa ser estimado com segurança. 

 
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para 

liquidar a obrigação, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação é 

reconhecido no resultado do exercício, como dispêndios/ despesas operacionais. 
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3.13 Imposto de renda e contribuição social correntes 

 
As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem o imposto 

corrente e são reconhecidas na demonstração do resultado. Os encargos de imposto de renda e 

contribuição social correntes são calculados com base nas leis tributárias promulgadas, até a data 

do balanço. A Administração, avalia periodicamente, as posições assumidas pela Cooperativa nas 

declarações de impostos de renda com relação à situações em que a regulamentação fiscal 

aplicável dá margem a interpretações; e estabelece provisões, quando apropriado, com base nos 

valores estimados de pagamento à autoridades fiscais. 

 
A Cooperativa, por alinhar um perfil de sociedade sem objetivo de lucro, não tem incidência do 

imposto de renda pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido sobre seu resultado 

de operações realizadas com cooperados. 

 
O resultado apurado pela Cooperativa com operações realizadas com não-cooperados, são 

tributados pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro líquido com base nas 

alíquotas vigentes. 

 
3.14 Outros ativos e passivos circulante e não circulante 

 
Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, 

os rendimentos e as variações monetárias auferidas.  

 
Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos. 

 

3.15 Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

Os ativos e passivos monetários não circulantes e os circulantes quando o efeito é considerado 

relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto, são ajustados ao valor 

presente. O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa 

contratuais e a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e 

passivos. Dessa forma, os juros embutidos nos ingressos, dispêndios e custos associados a esses 

ativos e passivos são descontados com o intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime 

de competência dos exercícios. Posteriormente, esses juros são realocados nas linhas de 

dispêndios e ingressos financeiros no resultado por meio da utilização do método da taxa efetiva 

de juros em relação aos fluxos de caixa. As taxas de juros implícitas quando aplicadas são 

determinadas com base em premissas e são consideradas estimativas contábeis. 
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3.16 Ativos e passivos contingentes e obrigações legais 

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações 

legais são as seguintes: 

 
Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais 

favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas 

divulgados em nota explicativa. 

 

Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os 

montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes 

avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos 

contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados nem divulgados. 

 
Obrigações legais são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as 

probabilidades de êxito, de processos em que a Cooperativa questionou a inconstitucionalidade de 

tributos. 

 
3.17 Reconhecimento do ingresso/ receita 

 
O ingresso e a receita de vendas são reconhecidos na extensão em que for provável que 

benefícios econômicos serão gerados para a Cooperativa e quando possa ser mensurado de 

forma confiável no curso normal das atividades. O ingresso e a receita são mensurados com base 

no valor justo da contraprestação recebida ou a receber, excluindo descontos, abatimentos e 

impostos ou encargos sobre vendas. A receita financeira é reconhecida usando o método da taxa 

de juros efetiva. 

 

3.18 Capital social 

 

As cotas de capital social de cada cooperado são classificadas no patrimônio líquido, conforme o 

artigo 140 de Lei nº 13.097/2015. No caso de demissão, eliminação ou exclusão, os valores das 

cotas são reclassificadas para o passivo circulante, aguardando aprovação do Conselho da 

Administração e será devolvido conforme o Estatuto Social e a legislação cooperativista. 
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3.19 Destinações estatutárias e legais 

 
As destinações estatutárias e legais, são reconhecidas nas demonstrações financeiras da 

Cooperativa ao final do exercício, com base em seu Estatuto Social. As destinações das sobras à 

disposição da Assembleia somente são provisionadas na data em que são aprovadas pelos 

cooperados, em Assembleia Geral. 

 

4 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na 

experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas 

razoáveis. 

 

4.1 Estimativas e premissas contábeis críticas 

 
Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as 

estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As 

estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar um 

ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social, estão 

contempladas a seguir. 

 
4.1.1 Provisão para créditos de liquidação duvidosa “impairment” 

 
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é calculada com base na análise de riscos dos 

créditos, que contempla a situação individual dos cooperados e clientes, verificadas as garantias 

reais que suportam tais créditos e a avaliação do departamento de crédito e cobrança, diretoria da 

Cooperativa e dos assessores jurídicos. Esses títulos a receber são classificados por categorias, 

considerando, substancialmente, a natureza do título, sua condição de recebimento (vencido ou a 

vencer) e as garantias existentes. 

 

4.1.2 Vida útil dos bens do ativo imobilizado 

 

A Cooperativa revisa a vida útil estimada dos bens do ativo imobilizado anualmente no final de 

cada período de relatório. Durante o exercício foram avaliadas a expectativa de vida útil ratificando 

o entendimento de que as utilizadas estão consistentes. 
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5 Gestão de risco financeiro 

 
5.1 Fatores de risco financeiro 

 
As atividades da Cooperativa a expõem a diversos riscos financeiros: risco operacional, risco de 

crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco global da Cooperativa se concentra na 

imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no 

desempenho financeiro da Cooperativa. 

 
A gestão de risco é realizada pela alta Administração da Cooperativa, e está de acordo com as 

políticas aprovadas. A Administração da Cooperativa identifica, avalia e protege a Cooperativa 

contra eventuais riscos financeiros, para a gestão de risco global, bem como para áreas 

específicas, como risco de volatilidade do mercado, risco de crédito e uso de instrumentos 

financeiros. 

 
5.1.1 Risco operacional 

 

É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas associadas a 

processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Cooperativa e de fatores externos, exceto riscos 

de crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e de padrões 

geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as 

operações da Cooperativa. 

 

5.1.2 Risco de crédito 

 
A política de vendas da Cooperativa considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se 

sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, os 

procedimentos de avaliação de crédito de cooperados, a seletividade de seus clientes, assim 

como o acompanhamento dos prazos de vendas por segmento de negócio e limites individuais de 

posição são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em 

suas contas a receber. 
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As políticas de vendas estão subordinadas às políticas de crédito fixadas pela Administração da 

Cooperativa, que visam evitar eventuais problemas decorrentes da inadimplência de seus 

cooperados e clientes. Os limites de crédito de cada cooperado são estabelecidos a partir do seu 

histórico junto à Cooperativa, através do sistema de crédito integrado a todos os demais sistemas 

informatizados. 

 

5.1.3 Risco de liquidez 

 
É o risco da Cooperativa não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos 

financeiros, em decorrência do descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e 

pagamentos previstos. 

 
Para administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas estratégias para desembolsos e 

recebimentos futuros (fluxo de caixa), que são monitoradas diariamente pelo departamento 

financeiro.  

 
5.2 Gestão do capital 

 
Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são os de garantir a existência de recursos 

suficientes para investimentos necessários para a continuidade do seu negócio e garantir a 

liquidez necessária para suas atividades comerciais. 

 
Os recursos administrados para os investimentos nos ativos fixos da Cooperativa, requeridos para 

seu constante crescimento e atualização tecnológica, são obtidos das sobras retidas e de recursos 

captados em linhas de financiamentos de longo prazo. 

 
5.3 Estimativa do valor justo 

 
Pressupõe-se que os saldos das contas a receber e as contas a pagar pelo valor contábil, menos 

eventual perda (impairment) no caso de contas a receber, esteja próxima de seus valores justos. 

 
5.4 Análise de sensibilidade – taxa de juros 

 
Considerando que a gestão das exposições às taxas de juros é efetuada com base na operação, a 

Administração entende que, qualquer volatilidade nas taxas, as quais as operações da 

Cooperativa estão indexadas, não incorreria em impactos significativos em seu resultado, não 

sendo apresentada uma análise de sensibilidade sobre esse risco. 
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6 Instrumentos financeiros por categoria 

 
  Classificação  2018  2017 

Ativo, conforme o balanço patrimonial  (i)     
Caixa e equivalentes de caixa    34.891  32.616 
Contas a receber    23.636  22.617 
Outros créditos    2.000  551 

    60.527  55.784 

Passivo, conforme o balanço patrimonial  (ii)     
Fornecedores    31.683  27.175 
Empréstimos e financiamentos    6.012  21.455 
Adiantamentos de clientes    504  854 
Capital a restituir    1.750  2.041 
Fundo rotativo    8.299  7.278 
Cotas de material circulante    7.426  6.742 
Outras obrigações    7  1.032 

    55.681  66.577 

 
Classificação: 

(i) Valor justo através do resultado e empréstimos e recebíveis. 

(ii) Outros passivos financeiros pelo custo amortizado. 

 

7 Caixa e equivalentes de caixa 

 

  
2018 

 
2017 

Caixa e bancos conta movimento 
 

9.229  65 
Aplicações financeiras de liquidez 

 
25.662  32.551 

  

34.891  32.616 

 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 

curto prazo da Cooperativa. Em “Aplicações financeiras de liquidez” estão registrados os 

Certificados de Depósitos Bancários (CDB), remunerados com base em percentual da variação do 

Certificado de Depósito Interbancário (CDI), considerando o valor, o prazo e a época da aplicação. 

As aplicações financeiras são realizadas em instituições financeiras de primeira linha no intuito de 

manter o poder aquisitivo da moeda corrente e gerar rendimentos seguros para a manutenção das 

operações da Cooperativa, e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da 

Cooperativa. 
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8 Contas a receber 

 

  

2018 

 

2017 

Clientes  23.730  23.225 
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa – 
PECLD (i) 

 
(94)  (608) 

  
23.636  22.617 

 

(i) As perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (impairment) é calculada com base 

na análise de riscos dos créditos, que contempla a situação individuais dos clientes, 

verificadas as garantias reais que suportam tais créditos e a avaliação do departamento de 

crédito e cobrança, diretoria da Cooperativa e dos assessores jurídicos. As perdas calculadas 

pela alta Administração da Cooperativa são consideradas suficientes para cobrir eventuais 

inadimplências de contas a receber. 

 

9 Partes relacionadas 

 

  

2017 

CAPH – Cooperativa Agropecuária de Holambra  1.300 

 

As transações com partes relacionadas em 2017 referem-se ao excedente de repasse de 

faturamento mensal para a Cooperativa Agropecuária de Holambra. 

 

10 Investimentos 

 
a Composição do saldo 

  
2018 

 
2017 

Campo de Gladíolos Empreendimentos Imobiliários Ltda.  2.716  2.661 
Sicredi – Cooperativa de Crédito de Holambra  193  149 
Cooperativa Agropecuária de Insumos Holambra  4  4 

  2.913  2.814 
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b Participação direta em empresas controladas 

 

      2018      2017 

  

Quantidade 
de cotas  

% 
participação 

direta  

Lucro do 
exercício 

 
Quantidade 

de cotas  

% 
participação 

direta  

Lucro do 
exercício 

Campo de 
Gladíolos  

 
2.828  99,99  55 

 
2.828  99,99  84 

 

 

c Movimentação do investimento na empresa Campo de Gladíolos 

 

  

2018 

 

2017 

Saldos iniciais  2.661  2.577 
     
Resultado de equivalência patrimonial  55  84 

Saldos finais  2.716  2.661 

 

 

11 Imobilizado 

 
a Composição do saldo 

 

  
        2018 

 
2017 

  
Custo 

 
Depreciação 

    
  

histórico 

 

acumulada 

 

Líquido 

 

Líquido 

Material circulante 
 

45.591  (24.163)  21.428  19.830 
Edificações Novo Veiling 

 
106.898  (24.495)  82.403  83.204 

Edificações Holambra 
 

3.636  -  3.636  3.636 
Máquinas e equipamentos 

 
17.274  (6.983)  10.291  4.544 

Equipamentos de informática 
 

7.558  (4.992)  2.566  2.349 
Terrenos Holambra (i) 

 
7.912  -  7.912  7.912 

Terrenos Novo Veiling (ii) 

 
3.389  -  3.389  3.389 

Móveis e utensílios  780  (440)  340  193 
Equipamentos de comunicação  243  (88)  155  149 
Veículos  717  (278)  439  189 
Adiantamento – Área Expoflora (iii)  1.250  -  1.250  1.250 
Imobilizado em andamento  8.438  -  8.438  13.059 

  

203.686  (61.439)  142.247  139.704 
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(i) A conta de “Terrenos Holambra” foi originada da cisão da Cooperativa Agropecuária 

Holambra, relativo a unidade de negócios do Veiling. Ainda, fazem parte desse saldo seis 

terrenos adquiridos com excedentes da taxa de 1% da CAPH. 

 

(ii) A conta de “Terreno Novo Veiling”, trata-se da nova unidade de operação da Cooperativa 

e foi dado em garantia do contrato de financiamento junto ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. 

 
(iii) Trata-se do terreno onde é realizada a feira “EXPOFLORA”. A feira é realizada pela 

administração da empresa Palha Grande S/C Ltda. 

 

A administração da Cooperativa não identificou a necessidade de registro de provisão para ajuste 

dos bens aos seus valores recuperáveis (“impairment”). 
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b Movimentação do custo histórico 

 

  
1º/1/2017 

 
Adições 

 
Baixas 

 
Transferências 

 
31/12/2017  Adições  Baixas  Transferências  31/12/2018 

Material circulante 
 

37.081 
 

             5.688               (3.219)                   1.735  
 

           41.285   6.447  (2.141)  -  45.591 

Edificações Novo Veiling 
 

101.027 
 

                    5                       -                      3.274  
 

         104.306   546  -  2.046  106.898 

Edificações Holambra 
 

3.636 
 

                   -                         -                            -    
 

             3.636   -  -  -  3.636 

Máquinas e equipamentos 
 

9.454 
 

             1.061                      (9)                      346  
 

           10.852   848  (331)  5.905  17.274 

Equipamentos de informática 
 

5.373 
 

                522                       -                         761  
 

             6.656   850  (95)  147  7.558 

Terrenos Holambra 
 

7.912 
 

                   -                         -                            -    
 

             7.912   -  -  -  7.912 

Terrenos Novo Veiling 
 

3.389 
 

                   -                         -                            -    
 

             3.389   -  -  -  3.389 

Móveis e utensílios 
 

573 
 

                  34                      (4)                         -    
 

                603   182  (13)  8  780 

Equipamentos de comunicação 
 

165 
 

                  53                       -                            -    
 

                218   33  (8)  -  243 

Veículos  
 

530 
 

                  87                    (62)                         -    
 

                555   350  (188)  -  717 

Adiantamento  - Área Expoflora 
 

1.250 
 

                   -                         -                            -    
 

             1.250   -  -  -  1.250 

Imobilizado em andamento 
 

12.787 
 

             6.388                       -                     (6.116) 
 

           13.059   6.586  -  (11.207)  8.438 

  

              183.177  
 

           13.838  
 

            (3.294) 
 

                       -    
 

         193.721   15.842  (2.776)  (i) (3.101)  203.686 

 

 

(i)  Valores transferidos para o ativo intangível. 
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c Movimentação da depreciação acumulada 

 

 

 
 

1º/1/2017 

 

Adições 

 

Baixas 

 

31/12/2017  Adições  Baixas  31/12/2018 

Material circulante 

 

              (19.956) 

 
           (3.775) 

 
              2.276  

 

              (21.455)             (4.259)                1.551                 (24.163) 

Edificações  Novo Veiling 

 

              (17.755) 

 
           (3.347) 

 
                    -    

 

              (21.102)             (3.393)                      -                   (24.495) 

Máquinas e equipamentos 

 

                (5.445) 

 
              (864) 

 
                     1  

 

                (6.308)                (995)                   320                   (6.983) 

Equipamentos de informática 

 

                (3.753) 

 
              (585) 

 
                   31  

 

                (4.307)                (780)                     95                   (4.992) 

Móveis e utensílios 

 

                   (374) 

 
                (39) 

 
                     3  

 

                   (410)                  (42)                     12                      (440) 

Equipamentos de comunicação 

 

                     (52) 

 
                (17) 

 
                    -    

 

                     (69)                  (23)                       4                        (88) 

Veículos  

 

                   (341) 

 
                (87) 

 
                   62  

 

                   (366)                  (99)                   187                      (278) 

  

              (47.676) 

 

           (8.714) 

 

              2.373  

 

              (54.017)             (9.591)                2.169                 (61.439) 
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12 Fornecedores 

 

  
2018 

 
2017 

Produtores de flores e plantas ornamentais 
 

28.995  25.284 
Outros fornecedores 

 
2.688  1.891 

  31.683  27.175 

 
 

13 Empréstimos e financiamentos 

 

a. Composição do saldo 

Modalidade 
  

Taxa de juros 
 Vencimento 

final 
 

2018 
 

2017 

Conta garantida  -  - 
 

-  13.436 
Financiamento  5,5% a.a.  15/12/2021 

 
6.012  8.019 

 
    

 6.012  21.455 

 

 
b. Segregação entre circulante e não circulante 
 
 
 

  
2018 

 
2017 

Passivo circulante  2.012  15.455 
Passivo não circulante  4.000  6.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6.012  21.455 

 
 
Correspondem em 2017 a saldo de conta garantida e financiamentos contratados junto ao Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. 

 

O financiamento junto ao BNDES no montante de R$ 6.012 em 2018 (R$ 8.019 em 2017) está 

garantido por alienação fiduciária do terreno adquirido para construção da sede da Cooperativa. 

 

O contrato do financiamento contém compromissos de caráter financeiro e não financeiro, 

denominados “covenants”. As principais cláusulas restritivas destes contratos de financiamento 

são as seguintes: 
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 Mencionar a cooperação do BNDES, como entidades financiadoras, sempre que fizer 

publicidade do(s) bem(s), de sua utilização ou do empreendimento; 

 Não ceder ou transferir os direitos e obrigações do contrato, nem vender ou alienar os 

bens; e 

 Manter a regularidade perante os órgãos ambientais, manter a pontualidade no 

pagamento de qualquer quantia devida pelo contrato. 

 

A penalidade pelo não cumprimento dessas cláusulas restritivas é o vencimento antecipado dos 

contratos. 

 
As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de pagamento: 
 
 
Ano de vencimento 

 
2018 

 
2017 

2019  -  2.000 
2020  2.000  2.000 
2021  2.000  2.000 

  4.000  6.000 

 
 

14 Capital a restituir 

 

a. Composição do saldo 

  
2018 

 
2017 

Capital a restituir – Cooperativa Agropecuária de Holambra (i)  1.189  1.457 
Capital a restituir – Cooperativa Veiling Holambra (ii)  561  584 

  1.750  2.041 

Circulante  483  534 

Não circulante  1.267  1.507 

 
 
 
(i) Corresponde ao capital a restituir a ex-cooperados da Cooperativa Agropecuária Holambra 

que são pagos em 10 parcelas anuais sucessivas quando o ex-cooperado completa 65 

(sessenta e cinco) anos ou por motivo de falecimento. 
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(ii) Refere-se ao capital a restituir a ex-cooperados da Cooperativa Veiling Holambra, que são 

pagos em 10 parcelas anuais sucessivas iniciadas após a aprovação das demonstrações 

financeiras do exercício em que o produtor saiu da Cooperativa. 

 
 

15 Fundo rotativo a restituir 

 

  
2018 

 
2017 

Fundo rotativo a restituir  8.299  7.278 

 
 
 
A formação do fundo rotativo a restituir provém da devolução da captação de recursos dos 

cooperados através de uma taxa cobrada sobre a produção entregue por eles. A devolução do 

fundo rotativo ocorre conforme o artigo 73, §1º do seu Estatuto Social, “a Cooperativa se obriga 

em efetuar o pagamento do Fundo Rotativo (...) em 12 (doze) parcelas mensais e iguais, sem 

correção monetária e sem juros, desde que não coloque em risco a saúde financeira da 

sociedade, de acordo com os critérios e valores estabelecidos pelo Conselho de Administração”. 

Em 2018 o saldo é relativo ao fundo rotativo de 2009 que será restituído em 2019. 

 
 

16 Provisão para contingências e depósitos judiciais 

 
16.1 Composição das contingências 
 

A Cooperativa é parte envolvida (polo passivo) em ações trabalhistas, cíveis e tributárias, as quais 

estão sendo discutidas nas esferas administrativa e judicial. Em 31 de dezembro de 2018 a 

Administração decidiu, com base na opinião dos seus assessores jurídicos, registrar a provisão 

para contingências em montante considerado suficiente para as ações e valores envolvidos.  

 
O saldo da provisão para contingências e dos depósitos judiciais estão compostos da seguinte 

forma: 
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        2018 

 
        2017 

  

Provisão para 

 

Depósitos 

 

Saldo 

 

Provisão para 

 

Depósitos 

 

Saldo 

  

contingências 

 

judiciais 

 

líquido 

 

contingências 

 

judiciais 

 

líquido 

Tributárias 
            

Pis/ Cofins (i) 

 
8.507 

 

              
8.507 

 

                    
-    

 
              7.059  

 

              
7.059  

 

                    
-    

Funrural (ii) 

 
103.622 

 

            
103.622 

 

                    
-    

 
            97.665  

 

            
97.665  

 

                    
-    

Cíveis (iii) 

 
                    -    

 

                 
220  

 

                 
220  

 
                    -    

 

                 
220  

 

                 
220  

Trabalhistas (iii) 

 
                 256  

 

                    
-    

 

                 
256  

 
                 256  

 

                    
-    

 

                 
256  

  
112.385  112.349 

   
          104.980  

 

          
104.944  

   

16.2 Natureza das contingências 

 

(i) Tributárias – Pis e Cofins – provisão constituída para fazer face às possíveis perdas nas 

ações tributárias e está coberta por depósitos judiciais. Foi constituída com base na 

expectativa dos consultores jurídicos para as ações cuja perda foi julgada provável. 

 

(ii) Tributárias – Funrural - a Cooperativa passou a realizar a retenção do Funrural do 

período de janeiro de 2011 a dezembro de 2017 e a realizar o depósito judicial do valor 

retido. Os valores retidos são registrados como provisão para contingências e os 

pagamentos foram realizados através de depósitos judiciais. A Cooperativa efetuou 

provisão para contingências e depósitos judiciais nos montantes de R$ 103.622 em 31 de 

dezembro de 2018 (R$ 97.665 em 2017) referente às retenções efetuadas dos produtores 

 
(iii) Trabalhistas e cíveis - provisão para fazer face as possíveis perdas em ações 

trabalhistas e cíveis e está parcialmente coberta por depósitos judiciais. Foi constituída 

com base na expectativa dos consultores jurídicos para as ações cuja perda foi 

considerada provável. 

 
A Cooperativa no desenvolvimento normal de suas operações está sujeita a certos riscos, 

representados por eventuais processos tributários, reclamações trabalhistas e cíveis. O valor 

provisionado nos exercícios é considerado suficiente pela Administração e assessoria jurídica da 

Cooperativa para fazer face a eventuais perdas que possam advir no futuro. 
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De acordo com as legislações vigentes, as operações da Cooperativa estão sujeitas a revisões 

pelas autoridades fiscais em períodos prescricionais diferentes para os diversos impostos e 

contribuições federais, estaduais e municipais (em geral cinco anos). Entretanto, a Administração 

da Cooperativa é de opinião que todos os impostos têm sido pagos ou provisionados 

adequadamente e, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não era conhecida nenhuma contingência 

relevante relativa a tributos, com perspectiva de perda provável. 

 

16.3 Perdas possíveis, porém, não provisionadas no balanço 
 

Em 31 de dezembro de 2018, a Cooperativa possuí ações de natureza trabalhista, envolvendo 

riscos de perda classificados pela Administração e assessores jurídicos como possível no 

montante estimado de R$ 750 (R$ 42 em 2017). 

 

17 Cotas de material circulante 

 

a. Composição do saldo 

 

  
2018 

 
2017 

Cotas novo cesto  935  1.143 
Cotas porta vaso P11  947  898 
Cota novo suporte  967  1.060 
Cotas porta vaso P13  654  600 
Cotas porta vaso P15  416  375 
Cesto multiuso  271  240 
Novo cesto mod. 01  2.703  2.014 
Cotas porta vaso P17  310  260 
Cotas porta vaso P21  223  152 

  7.426  6.742 
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b. Movimentação de saldo 

 

  
            2018 

  

Saldo 

   

Restituição 

 

Saldo 

 
 

inicial 

 

Novas cotas 

 

de cotas 

 

final 

Cotas novo cesto 
 

         1.143  
 

                          -    
 

                  (208) 
 

           935  

Cotas porta vaso P11 
 

            898  
 

                         96  
 

                    (47) 
 

           947  

Cota novo suporte 
 

         1.060  
 

                          -    
 

                    (93) 
 

           967  

Cotas porta vaso P13 
 

            600  
 

                         62  
 

                      (8) 
 

           654  

Cotas porta vaso P15 
 

            375  
 

                         48  
 

                      (7) 
 

           416  

Cesto multiuso 
 

            240  
 

                         32  
 

                      (1) 
 

           271  

Novo cesto mod. 01 
 

         2.014  
 

                       812  
 

                  (123) 
 

        2.703  

Cotas porta vaso P17 
 

            260  
 

                         52  
 

                      (2) 
 

           310  

Cotas porta vaso P21 
 

            152  
 

                         75  
 

                      (4) 
 

           223  

  

         6.742  

 

                    1.177  

 

                  (493) 

 

        7.426  

 

  
            2017 

  

Saldo 

   

Restituição 

 

Saldo 

 
 

inicial 

 

Novas cotas 

 

de cotas 

 

final 

Cotas novo cesto 

 

         1.390  

 

                          -    

 

                  (247) 

 

        1.143  

Cotas porta vaso P11 

 

            872  

 

                         85  

 

                    (59) 

 

           898  

Cota novo suporte 

 

         1.206  

 

                          -    

 

                  (146) 

 

        1.060  

Cotas porta vaso P13 

 

            505  

 

                       119  

 

                    (24) 

 

           600  

Cotas porta vaso P15 

 

            370  

 

                         10  

 

                      (5) 

 

           375  

Cesto multiuso 

 

            225  

 

                         24  

 

                      (9) 

 

           240  

Novo cesto mod. 01 

 

            564  

 

                    1.450  

 

                      -    

 

        2.014  

Cotas porta vaso P17 

 

            210  

 

                         50  

 

                      -    

 

           260  

Cotas porta vaso P21 

 

            129  

 

                         29  

 

                      (6) 

 

           152  

  

5.471 

 

                    1.767  

 

                  (496) 

 

        6.742  

 

O saldo de cotas de material circulante refere-se a valores pagos pelos produtores para a 

utilização do material circulante durante a logística e comercialização de seus produtos. Os 

valores serão devolvidos aos produtores quando estes não mais utilizarem o referido material. 

 

18 Patrimônio líquido 

 

a Capital social 

O capital social é formado por cotas partes distribuídas entre os cooperados e classificado no 

patrimônio líquido, conforme o artigo 140 da Lei n° 13.097/2015. De acordo com o Estatuto 

Social, cada cooperado tem o direito a um só voto, qualquer que seja o número de suas cotas 

partes.  
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b Destinações estatutárias 

De acordo com o Estatuto Social da Cooperativa e a Lei nº 5.764/1971, a sobra líquida do 

exercício terá a seguinte destinação: 

 

 25% em 2018 e 10% em 2017 para Reserva Legal, destinada a reparar perdas e atender ao 

desenvolvimento de suas atividades; 

 

 5% das sobras de atos cooperados e 100% do lucro em operações com não cooperados 

são destinados para a reserva de assistência técnica, educacional e social - Rates, que tem 

como função à prestação de assistência aos cooperados, familiares e aos empregados da 

Cooperativa, nos termos de regulamentação própria a ser definida em Assembleia Geral, 

sendo indivisível nos casos de dissolução e liquidação da Cooperativa; 

 

 além dessas reservas a Assembleia Geral poderá criar oportunamente outros fundos. 

 
 

c Aprovação da destinação das sobras acumuladas 

 

As sobras após a constituição das reservas legais e estatutárias ficam à disposição da 

Assembleia Geral Ordinária (AGO) para deliberação quanto a sua destinação. 

 
De acordo com a legislação que rege as sociedades cooperativas, Lei nº 5.764/1971, e o 

Estatuto Social, as sobras à disposição da AGO podem ser capitalizadas ou distribuídas aos 

cooperados de acordo com a utilização dos serviços da Cooperativa ou, ainda, incorporadas 

em reservas, conforme deliberação dos cooperados na Assembleia Geral. 

 

  
2018 

 
2017 

Sobra líquida do exercício  5.031  4.682 
Constituição de reservas legais e estatutárias:     
   Transferência do resultado com terceiros para Rates  (653)  (640) 
   Reserva legal  (1.095)  (404) 
   Rates  (218)  (202) 

Sobras à disposição da AGO  3.065  3.436 
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d Fundo rotativo 

 

O fundo rotativo previsto em Estatuto Social é um percentual aplicado sobre a venda do 

cooperado para Cooperativa para ser utilizado em investimentos na própria Cooperativa. Este 

fundo não possui remuneração ou atualização monetária, e será pago após 10 (dez) anos da sua 

retenção, em 12 (doze) parcelas mensais, conforme nota explicativa 15. O percentual de 2018, 

aprovado em Assembleia Geral, foi de 2,4%. 

 

Ano de 

    vencimento 

 

2018 

 

2017 

2019 

 

               -               8.190  

2020 

 

         8.426             8.426  

2021 

 

         9.634             9.634  

2022 

 

       10.935           10.935  

2023 

 

       12.317           12.317  

2024 

 

       13.576           13.576  

2025 

 

       13.404           13.404  

2026 

 

       14.170           14.170  

2027 

 

       16.256           16.256  

2028 

 

       18.102                   -    

  

     116.820         106.908  

 
 

19 Ingresso líquido de atos cooperados e receita líquida de atos não cooperados 

  

2018 
 

2017 

  

Atos 

 

Atos 

 
 

cooperados 

 

cooperados 

Ingresso bruto de atos cooperados e receita bruta de atos 
não cooperados 

    Vendas de produtos 

 

     755.701         678.297  

Prestação de serviços 

 

       75.454           69.296  

  

     831.155         747.593  

Deduções dos ingressos e receitas 
 

    
 Impostos sobre vendas 

 
        (3.762)           (3.972) 

Devoluções e abatimentos 
 

           (892)              (811) 

  

        (4.654)           (4.783) 

  

     826.501         742.810  
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20 Dispêndios/ despesas com vendas 

 

  

2018   2017 

  

Atos 
 

Atos 

 
 

cooperados 

 

cooperados 

Despesas com pessoal 

 

        (3.391) 

 

        (3.172) 

Depreciação 

 

        (1.613) 

 

        (1.508) 

Taxas CAPH 

 

      (11.322) 

 

      (10.162) 

Manutenção 

 

           (592) 

 

           (554) 

Despesas com serviços 

 

           (772) 

 

           (722) 

Outras 

 

           (911) 

 

           (852) 

  

      (18.601) 

 

      (16.970) 

 

 

21 Dispêndios/ despesas gerais e administrativas 

 

  

        2018 

 

        2017 

  

Atos 

 

Atos não 

   

Atos 

 

Atos não 

  
 

 

cooperados 

 

cooperados 

 

Total 

 

cooperados 

 

cooperados 

 

Total 

Com pessoal 

 

       (24.682) 

 

                 -    

 

      (24.682) 

 

       (22.083) 

 

                 -    

 

      (22.083) 

Depreciação 

 

         (9.578) 

 

                 -    

 

        (9.578) 

 

         (8.753) 

 

                 -    

 

        (8.753) 

Manutenção 

 

         (3.941) 

 

                 -    

 

        (3.941) 

 

         (3.350) 

 

                 -    

 

        (3.350) 

Com serviços 

 

         (6.035) 

 

                 -    

 

        (6.035) 

 

         (5.506) 

 

                 -    

 

        (5.506) 

Outras 

 

         (6.191) 

 

         (2.216) 

 

        (8.407) 

 

         (6.312) 

 

         (2.036) 

 

        (8.348) 

  

       (50.427) 

 

         (2.216) 

 

      (52.643) 

 

       (46.004) 

 

         (2.036) 

 

      (48.040) 

 

 

 

22 Ingressos/ receitas financeiras 

 

  

        2018 

 

        2017 

  

Atos 

 

Atos não 

   

Atos 

 

Atos não 

  
 

 

cooperados 

 

cooperados 

 

Total 

 

cooperados 

 

cooperados 

 

Total 

Juros de clientes 

 
             173                    -    

 

             
173  

 
             192                    -    

 

             
192  

Descontos obtidos 

 
             943                    -    

 

             
943  

 
             891                    -    

 

             
891  

Rendimentos de 
aplicação financeira 

 
                -                1.707  

 

          
1.707  

 
                -                1.643  

 

          
1.643  

  
          1.116              1.707  

 

          
2.823  

 
          1.083  

 
          1.643  

 

          
2.726  
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23 Dispêndios/ despesas financeiras 

 
Referem-se substancialmente a atualização de certos passivos que por força contratual são 

indexados a taxas previamente pactuadas, despesas bancárias, IOF, entre outras. Para isso, a 

Cooperativa mantém controles individualizados sobre esses contratos e registra os efeitos da 

atualização pelo regime de competência: 

 

  

        2018 

 

        2017 

  

Atos 

 

Atos não 

   

Atos 

 

Atos não 

  
 

 

cooperados 

 

cooperados 

 

Total 

 

cooperados 

 

cooperados 

 

Total 

Juros de 
financiamentos 

 
           (403)                  -    

 

           
(403) 

 
           (549)                  -    

 

           
(549) 

Descontos concedidos 

 
             (58)                  -    

 

             
(58) 

 
             (90)                  -    

 

             
(90) 

Outras 

 
           (280)                (95) 

 

           
(375) 

 
           (360)              (143) 

 

           
(503) 

  
           (741) 

 
             (95) 

 

           
(836) 

 
           (999) 

 
           (143) 

 

        
(1.142) 

 
 
24 Imposto de renda e contribuição social 

 
O imposto de renda e a contribuição social de operações em atos cooperados são isentos. As 

operações com terceiros (atos não cooperados) são tributadas pelas alíquotas vigentes de acordo 

com a legislação atual. O imposto de renda e a contribuição social foram apurados de acordo com 

a base de cálculo abaixo: 

 

 
 

2018 
 

2017 

Lucro dos atos não cooperativos antes dos impostos 

 

         2.092  

 

         1.948  

(+) Adições 

 

         2.211  

 

         1.952  

Base de cálculo 

 

         4.303  

 

         3.900  

Imposto de renda - 15%  

 

           (646) 

 

           (591) 

Adicional do imposto de renda - 10%  

 

           (406) 

 

           (366) 

Imposto de renda 

 

        (1.052) 

 

           (957) 

Contribuição social - 9%  

 

           (387) 

 

           (351) 

  

        (1.439) 

 

        (1.308) 

 

25 Transações com partes relacionadas 

 
As partes relacionadas existentes são as pessoas físicas que tem autoridade e responsabilidade 

de planejar, dirigir, controlar e fiscalizar as atividades da Cooperativa (Diretoria, Conselho de 

Administração e Fiscal). 
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As operações com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades 

operacionais da Cooperativa e apresentam os seguintes saldos em 31 de dezembro de 2018 e 

2017: 

 

a) A Cooperativa contribui mensalmente com uma taxa de 1,5% do seu faturamento líquido, 

destinada a capital de giro da Cooperativa Agropecuária Holambra (CAPH). O valor de 

contribuição no exercício de 2018 foi de R$ 11.322 (R$ 10.162 em 2017). O saldo a pagar no final 

do ano é de R$ 6.587 (R$ 944 em 2017). 

 

b) Os saldos de operações envolvendo os diretores são: 

 

  

        2018 

  

Conselho de 

 

Conselho 

  Natureza da operação 

 

Administração 

 

Fiscal 

 

Total 

Cédula de presença – exercício 

 

                    497                          83                        580  

Fornecedores 

 

                 4.006                     1.125                     5.131  

Produção paga 

 

               72.891                   40.200  

 

             113.091  

Capital social 

 

                 1.014                        163  

 

                 1.177  

Fundo rotativo - a restituir 

 

                    691                        247  

 

                    938  

Fundo rotativo - pago 

 

                    629                        252  

 

                    881  

  

               79.728  

 

               42.070  

 

             121.798  

 
 

  

        2017 

  

Conselho de 

 

Conselho 

  Natureza da operação 

 

Administração 

 

Fiscal 

 

Total 

Cédula de presença – exercício 
 

                    475  
 

                      84  
 

                    559  

Fornecedores 
 

                 3.686  
 

                    740  
 

                 4.426  

Produção paga 
 

               72.101  
 

               17.999  
 

               90.100  

Capital social 
 

                 1.014  
 

                    120  
 

                 1.134  

Fundo rotativo - a restituir 
 

                    629  
 

                    175  
 

                    804  

Fundo rotativo - pago 

 

                    593  

 

                    156  

 

                    749  

  

               78.498  

 

               19.274  

 

               97.772  
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26 Cobertura de seguros 

 
A Administração da Cooperativa 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. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte 

do escopo da auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente, não foram 

examinadas pelos nossos auditores independentes. 

 

***  

 


