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PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
 
 
 
 
Aos Cooperados e Administradores da 
COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA - COPLANA 
Guariba - SP 
 
 
 
1 Examinamos o balanço patrimonial da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de 

Guariba - Coplana levantado em 31 de dezembro de 2008, e as respectivas demonstrações do 

resultado (sobras ou perdas), das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor 

adicionado correspondentes ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade 

de sua administração. Nossa responsabilidade é expressar uma opinião sobre essas 

demonstrações contábeis. 

 

2 Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e 

compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume 

de transações e o sistema contábil e de controles internos da Cooperativa; (b) a constatação, com 

base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações 

contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais 

representativas adotadas pela administração da Cooperativa, bem como da apresentação das 

demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

3 Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no primeiro parágrafo 

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

da Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba - Coplana em 31 de dezembro de 

2008, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido, os seus fluxos de 

caixa e os valores adicionados nas operações referentes ao exercício findo naquela data, de 

acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
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4 Anteriormente, auditamos as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2007, compreendendo o balanço patrimonial, as demonstrações do resultado 

(sobras ou perdas), das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos 

daquele exercício, sobre as quais emitimos parecer, sem ressalva, datado de 31 de janeiro de 

2008. Elaboradas de acordo com as práticas contábeis vigentes à época, aquelas demonstrações 

contábeis não consideravam as alterações exigidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil a 

partir de 1° de janeiro de 2008, conforme mencionado na nota explicativa 2. Diante da análise, 

interpretação e aplicação das novas práticas contábeis, não foi identificada a necessidade de 

ajustes relevantes nas demonstrações contábeis de 2007, apresentadas de forma conjunta com as 

demonstrações contábeis de 2008, para fins de comparação entre os exercícios. Portanto, as 

demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2007, não estão 

sendo reapresentadas com quaisquer ajustes decorrentes das mudanças nas práticas contábeis 

adotadas no Brasil durante 2008, como permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 13 – Adoção 

Inicial da Lei nº 11.638/2007 e da Medida Provisória nº 449/2008. 

 
 
 
Ribeirão Preto, 30 de janeiro de 2009. 
 
 
 
Ricardo Aurélio Rissi 
Contador – CRC 1SP137183/O-8 
 
 
 
MOORE STEPHENS PRISMA AUDITORES S/S 
CRC 2SP017256/O-3 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA 
 
BALANÇO PATRIMONIAL 
EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 
 
 
 
ATIVO  2008  2007   PASSIVO  2008  2007  
  ____________  ___________     ____________  ____________  
CIRCULANTE       CIRCULANTE      
Caixa e bancos  5.040.680  4.296.326  Empréstimos e financiamentos – nota 9  151.849.468  119.959.984  
Aplicações financeiras – nota 4  36.316.768  42.801.523  Fornecedores de bens e consumo  12.385.776  11.908.751  
Créditos com cooperados – nota 5  120.727.524  92.798.664  Obrigações sociais e trabalhistas  755.038  667.923  
Clientes  13.694.254  14.847.611  Obrigações fiscais e tributárias  21.471  85.297  
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa ( 6.489.922 )( 4.278.613 ) Adiantamentos recebidos  595.012  1.356.350  
Adiantamentos efetuados  497.499  409.858  Provisões trabalhistas  1.782.682  1.537.363  
Estoques – nota 6  53.089.735  27.316.471  Faturamento antecipado  7.585.085  8.342.459  
Impostos a recuperar – nota 7  12.832.926  9.075.446  Provisão para fixação de preço – “ato” – nota 10  3.751.480  1.090.213  
Outros créditos  608.963  382.546   Outras obrigações   1.692.448  192.374  
Despesas antecipadas  97.527  108.072    --------------------  --------------------  
  --------------------  --------------------     180.418.460  145.140.714  

  236.415.953  187.757.904     --------------------  --------------------  
  --------------------  --------------------  NÃO CIRCULANTE      
NÃO CIRCULANTE      Exigível a longo prazo      
Realizável a longo prazo      Empréstimos e financiamentos – nota 9   41.711.022  48.989.069  
Créditos com cooperados – nota 5  9.007.788  11.810.181   Provisão para contingências – nota 11  5.816.697  7.268.435  
Impostos a recuperar – nota 7  7.297.540  12.522.207  Contas a pagar  357.467  -  
Títulos de capitalização – nota 4  243.405  246.965     --------------------  --------------------  
Depósitos judiciais  632.944  518.518     47.885.186  56.257.504  
  --------------------  --------------------    --------------------  --------------------  

  17.181.677  25.097.871        
  --------------------  --------------------        

 
Continua... 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA 
 
BALANÇO PATRIMONIAL 
EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 

...continuação. 
 
 
ATIVO  2008  2007   Patrimônio líquido  2008  2007  
  ____________  ___________     ____________  ____________  
Permanente             
Investimentos  2.335.439  2.335.439   Capital social – nota 12  4.964.307  5.038.028  
Imobilizado – nota 8  58.610.507  65.219.985   Reserva de reavaliação  30.763.967  34.448.746  
Intangível  15.846  15.397   Fundo especial de capitalização  22.091.970  22.091.970  

  --------------------  --------------------   Fundo para garantia de devedores cotas 
partes 

  
4.477.098 

  
5.110.165 

 

  60.961.792  67.570.821   Reserva legal  13.140.606  9.349.505  
  --------------------  --------------------   RATES  455.122  36.370  
       Sobras à disposição da AGO – nota 14  10.362.706  2.953.594  

         --------------------  --------------------  
         86.255.776  79.028.378  

  ____________  ___________     ____________  ___________  
TOTAL DO ATIVO  314.559.422  280.426.596   TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO  314.559.422  280.426.596  
  ===========  ===========     ===========  ===========  

 
 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (SOBRAS OU PERDAS) 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 
 
 

   2008   2007  
 __________________________________________ _______________________________________  
 Cooperados   Terceiros  Total Cooperados   Terceiros  Total  

INGRESSO OPERACIONAL BRUTO  ____________   ___________  ___________ ____________   ___________  ___________  
Produtos  80.274.398  12.294.005   92.568.403  55.083.447  11.830.905   66.914.352  
Mercadorias  101.596.558  37.559.482   139.156.040  89.680.483  27.778.772   117.459.255  
Serviços prestados  271.926  272.219   544.145  312.766  268.912   581.678  
   ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   

   182.142.882    50.125.706     232.268.588  145.076.696  39.878.589   184.955.285  
   ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   
DEDUÇÕES DO INGRESSO BRUTO                   
                    
Impostos incidentes ( 2.275.754 )( 626.286 )( 2.902.040 )( 1.710.056 )( 470.059 )( 2.180.115 ) 
Devoluções e abatimentos ( 1.643.182 )(    452.204 )(  2.095.386 )(  567.766 )(    156.067 )(  723.833 ) 

 ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   
  ( 3.918.936 )( 1.078.490 )( 4.997.426 )( 2.277.822 )( 626.126 )( 2.903.948 ) 

 ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   

INGRESSO OPERACIONAL LÍQUIDO 
 

  178.223.946 
 

  49.047.216 
 

   227.271.162    142.798.874 
 

  39.252.463 
    

182.051.337 
 

   ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   
DISPÊNDIOS SOBRE PRODUTOS E MERCADORIAS 

VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS 
 

( 143.342.225 
 

)( 39.447.769 
 

)( 182.789.994 )(  119.418.560 
 

)( 32.825.697 
 

)( 152.244.257 
 

) 
   ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   
SOBRA BRUTA  34.881.721  9.599.447   44.481.168  23.380.314  6.426.766   29.807.080  
   ---------------------   --------------------   -------------------  --------------------  ------------------  ------------------   

 
Continua... 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA 
 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (SOBRAS OU PERDAS) 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 

...continuação. 
 
 

   2008   2007  
 _________________________________________ ________________________________________  
 Cooperados   Terceiros  Total Cooperados   Terceiros  Total  
 ____________   ___________  ___________ ___________   ___________  ___________  

(DISPÊNDIOS) INGRESSOS OPERACIONAIS                   
Dispêndios gerais e administrativos ( 9.283.608 )( 2.554.848 )( 11.838.456 )( 7.779.157 )( 2.138.597 )( 9.917.754 ) 
Dispêndios com suprimentos e custeio ( 10.779.231 )( 2.966.444 )( 13.745.675 )(  8.969.963 )( 2.465.482 )(  11.435.445 ) 
Depreciação (exceto as alocadas ao custo) ( 5.111.494 )( 1.406.683 )( 6.518.176 )(  4.990.381 )( 1.371.655 )( 6.362.036 ) 
Provisão para devedores duvidosos ( 1.704.417 )(  469.056 )( 2.173.473 )( 655.407 )( 180.145 )( 835.552 ) 
Dispêndios financeiros ( 1.321.411 )( 20.064.240 )( 21.385.651 )(  2.459.382 )( 14.764.527 )( 17.223.909 ) 
Ingressos financeiros    3.596.728  17.558.839   21.155.567   774.349  13.879.446   14.653.795  
Provisão (reversão) de créditos e contingências ( 2.535.233 )( 697.696 )( 3.232.928 )  704.277  193.578   897.855  
Outros ingressos operacionais  1.317.495  362.576  1.680.070 473.742  130.216  603.958  

 ---------------------  -------------------  ------------------ --------------------  ------------------  ------------------  
  ( 25.821.170 )( 10.237.552 )( 36.058.722 )( 22.901.922 )( 6.717.166 )( 29.619.088 ) 

 ---------------------  -------------------  ------------------ --------------------  ------------------  ------------------  
SOBRA (PERDA) ANTES DO IRPJ E CSLL    9.060.551 (   638.105 )    8.422.446  478.392 ( 290.400 )  187.992  
   ---------------------  -------------------  ------------------ --------------------  ------------------  ------------------  
Imposto de renda pessoa jurídica  - ( 29.610 )( 29.610 ) -  -  -  
Contribuição social sobre o lucro  - ( 17.766 )( 17.766 ) -  -  -  
   ____________   ___________  ___________ ___________   ___________  ___________  
SOBRA LÍQUIDA DO EXERCÍCIO  9.060.551 ( 685.481 )  8.375.070    478.392 ( 290.400 )    187.992  

 =============  ===========  =========== ============  ===========  ===========  
 
 
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 

 
 
 

          Fundo        
        Fundo  para        
        especial  garantia        
    Reserva    para  devedores    Sobras à    

  Capital  de reava-  Reserva  capitali-  cotas      disposição    
  Social  liação  legal  zação  partes  RATES  da AGO  Total  

____________________________________________  _________  __________  _________  __________  _________  ________  __________  __________  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  5.038.028  34.448.746  9.349.505  22.091.970  5.110.165  36.370  2.953.594  79.028.378  
  ---------------  ---------------  --------------  ----------------  ---------------  -------------  ----------------  ----------------  

Incorporação da sobra para reserva legal                  
conforme AGO de 27/3/2007  -  -  2.953.594  -  -  - ( 2.953.594 ) -  

Incorporação da reserva de capital e fundo especial 
para reserva legal 

  
 
 
 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
 

 
- 

  
- 

  
- 

 

Aumento de capital   58.011  -  -  -  -  -  -  58.011  
Baixa de capital ( 131.732 ) -  -  -  -  -  - ( 131.732 ) 
Realização da reserva de reavaliação  - ( 3.684.779 ) -  -  -  -  3,684.779  -  
Utilização do fundo para amortização de            

Cotas partes 
  

- 
  

- 
  

- 
  

- 
 

( 
 

1.073.951 
 
) 

 
- 

  
- 

 
( 

 
1.073.951 

 
) 

Sobra líquida do exercício  -  -  -  -  -  -  8.375.070  8.375.070  
Recomposição do fundo p/ garantia  
 devedores cotas partes 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
440.884 

  
- 

 
( 

 
440.884 

 
) 

 
- 

 

Constituição de reservas estatutárias:                  
Reserva legal  -  -  837.507  -  -  - ( 837.507 ) -  
RATES  -  -  -  -  -  418.752 ( 418.752 ) -  

  _________  __________  _________  __________  _________  ________  __________  __________  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008   4.964.307  30.763.967  13.140.606  22.091.970  4.477.098  455.122  10.362.706  86.255.776  
  =========  ==========  ========  ==========  =========  ========  ==========  ==========  
 
 

Continua... 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 

...continuação. 
 
 

            Fundo          
          Fundo  para          
          especial  garantia  Fundo        
    Reserva  Reserva    para  devedores  especial    Sobras à    

  Capital  de  de reava-  Reserva  capitali-  cotas    de    disposição    
  Social  capital  liação  legal  zação  partes  sobras  RATES  da AGO  Total  

  _________  _________  __________  _________  __________  _________  ________  ________  __________  __________  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006  5.186.309  3.995.710  37.734.873  4.026.989  22.091.970  5.748.937  227.304  30.341  1.080.703  80.123.136  
  ---------------  --------------  ---------------  --------------  ----------------  ---------------  -------------  -------------  ----------------  ----------------  

Incorporação da sobra para reserva legal                      
conforme AGO de 27/3/2007  -  -  -  1.080.703  -  -  -  - ( 1.080.703 ) -  

Incorporação da reserva de capital e fundo 
especial para reserva legal 

  
- 

 
( 

 
3.995.710 

 
) 

 
- 

  
4.223.014 

  
- 

  
- 

 
( 

 
227.304 

 
) 

 
- 

  
- 

  
- 

 

Aumento de capital  1.003  -  -  -  -  -  -  -  -  1.003  
Baixa de capital ( 149.284 ) -  -  -  -  -  -  -  - ( 149.284 ) 
Utilização da RATES  -  -  -  -  -  -  - ( 3.371 ) - ( 3.371 ) 
Realização da reserva de reavaliação  -  - ( 3.286.127 ) -  -  -  -  -  3.286.127  -  
Utilização do fundo para amortização de 
Cotas partes 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

 
( 

 
1.131.098 

 
) 

 
- 

  
- 

  
- 

 
( 

 
1.131.098 

 
) 

Sobra líquida do exercício  -  -  -  -  -  -  -  -  187.992  187.992  
Recomposição do fundo p/ garantia  
 devedores cotas partes 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
- 

  
492.326 

  
- 

  
- 

 
( 

 
492.326 

 
) 

 
- 

 

Constituição de reservas estatutárias:  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  
Reserva legal  -  -  -  18.799  -  -  -  - ( 18.799 ) -  
RATES  -  -  -  -  -  -  -  9.400 ( 9.400 ) -  

  _________  _________  __________  _________  __________  _________  ________  ________  __________  __________  
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007  5.038.028  -  34.448.746  9.349.505  22.091.970  5.110.165  -  36.370  2.953.594  79.028.378  
 
 

 =========  =========  ==========  ========  ==========  =========  ========  ========  ==========  ==========  

 
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA - COPLANA 
 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 
 
 
 
  2008    
  __________    
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS       
Sobra líquida do exercício  8.375.070    
Ajustes para conciliar a sobra líquida do exercício às disponibilidades      

geradas pelas atividades operacionais:      
Depreciações  7.258.793    

    Valor residual das baixas do imobilizado  2.087.097    
    Juros incorridos e não pagos  17.367.192    
      
Variações nos ativos e passivos:      

Aumento do contas a receber ( 21.761.801 )   
Redução dos impostos a recuperar  1.467.187    
Aumento dos estoques ( 25.773.264 )   
Aumento dos outros créditos e despesas pagas antecipadamente  ( 299.952 )   
Aumento dos depósitos judiciais ( 114.426 )   
Aumento das obrigações com fornecedores e cooperados  2.759.881    

    Aumento das obrigações trabalhistas, sociais e fiscais  268.608    
Redução da provisão para contingências ( 1.451.739 )   
Aumento das outras obrigações  717.240    
  ----------------    

Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais ( 9.100.114 )   
  ----------------    

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS      
Aquisições do imobilizado ( 2.736.861 )   

  ----------------    
Disponibilidades líquidas aplicadas nas atividades de investimentos ( 2.736.861 )   
  ----------------    
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS     
Empréstimos e financiamentos obtidos  189.681.622    
Pagamentos de empréstimos e financiamentos ( 182.437.375 )   
Integralizações de capital   58.011    
Baixa de capital ( 131.732 )   
Utilização do fundo para amortização das cotas partes ( 1.073.952 )   
  ----------------    
Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades de financiamentos  6.096.574    
  __________    
(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES ( 5.740.401 )   
  =========    
 
 

Continua... 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA  
 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 

 

...continuação. 
 
 
  2008    
  __________    
Demonstração da variação das disponibilidades:      
      

Caixa, bancos e aplicações financeiras no fim do exercício  41.357.448    
Caixa, bancos e aplicações financeiras no início do exercício  47.097.849    

  __________    
(REDUÇÃO) DAS DISPONIBILIDADES ( 5.740.401 )   
  =========    
 
 
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis.   
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA  
 
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 
 
 
 
  2008  
____________________________________________________________  ____________  
INGRESSOS OBTIDOS  229.081.365  
  --------------------  
Vendas de mercadorias, produtos e serviços  230.173.202  
Provisão para crédito de liquidação duvidosa ( 2.173.473 ) 
Resultados não operacionais  1.081.636  
    
INSUMOS ADQUIRIDOS ( 202.508.832 ) 
  --------------------  
Matérias-primas consumidas ( 61.062.130 ) 
Custo das mercadorias e serviço vendidos ( 118.466.772 ) 
Materiais, energia, serviço de terceiros e outros ( 19.747.002 ) 
Perda/ recuperação de valores ativos ( 3.232.928 ) 
    
VALOR ADICIONADO BRUTO  26.572.533  
  --------------------  
RETENÇÕES ( 6.518.176 ) 
  --------------------  
Depreciação e amortização ( 6.518.176 ) 
  --------------------  
VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA COOPERATIVA  20.054.357  
  --------------------  
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANFERÊNCIA    
    
Receitas financeiras  21.155.567  
  ____________  
VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR  41.209.924  
  --------------------  
    
DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO ( 41.209.924 ) 
  --------------------  
Pessoal e encargos ( 12.804.114 ) 
Impostos, taxas e contribuições  1.354.911  
Juros e aluguéis ( 21.385.651 ) 
Sobra líquida do exercício ( 8.375.070 ) 
    
 
 
As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 
 
 

  2007  
  __________  
ORIGENS DE RECURSOS    
Das operações    
Sobra líquida do exercício  187.992  
Itens que não afetam o capital circulante líquido:    

Depreciação e amortização  7.054.888  
Encargos financeiros líquidos de longo prazo  191.217  
Baixa do investimento  2.120  
Provisão para contingências  447.085  
Reversão da provisão para contingências ( 1.344.940 ) 

  ------------------  
  6.538.362  

  ------------------  
Dos cooperados    

Aumento de capital por admissão  1.003  
  ------------------  

  1.003  
  ------------------  

Outras origens    
Transferência de conta financiada para curto prazo  56.169.118  
Captação de recursos em instituições financeiras  40.878.567  
Resgate de aplicação financeira de longo prazo  10.696.428  
Diminuição do realizável a longo prazo  14.626  
Transferência de empréstimos e financiamentos para longo prazo  618.198  

  ------------------  
  108.376.937  
  ------------------  

TOTAL DAS ORIGENS  114.916.302  
  ------------------  

APLICAÇÕES DE RECURSOS    
Transferência de conta financiada para longo prazo  51.746.693  
Transferência de empréstimos e financiamento    

para curto prazo  32.869.937  
Aquisições de imobilizado  2.536.460  
Transferência de impostos a compensar    

para longo prazo  7.066.024  
Amortização de devedores cotas partes  1.131.098  
Depósitos judiciais efetuados  91.392  
Baixas de capital  149.284  
Aplicação em títulos de capitalização  373.279  
Utilização da RATES  3.371  

  ------------------  
TOTAL DAS APLICAÇÕES  95.967.538  
  __________  
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  18.948.764  
  ==========  

 
Continua... 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA  
 
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 

 
...continuação. 

 
 

  2007  
  __________  

Ativo circulante  40.630.404  
Passivo circulante  21.681.640  
  __________  
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO  18.948.764  
  ==========  

 
 
 

As notas explicativas integram as demonstrações contábeis. 
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COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DA ZONA DE GUARIBA – COPLANA 
 
NOTAS EXPLICATIVAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em reais 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 CONTEXTO OPERACIONAL 

 

A Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba - COPLANA, que contava com 

1.162 cooperados no final de 2008 e 1.152 no final de 2007, tem por objetivo promover a 

defesa dos interesses sociais e econômicos dos cooperados, desenvolvendo programas de 

ação através do seguinte: a) Recebimento, beneficiamento, armazenagem e comercialização 

de produtos agropecuários (soja, milho, amendoim e sorgo); b) Beneficiamento, 

industrialização e comercialização de amendoim; c) Aquisição de insumos de produção e 

outros bens de revenda para fornecimento aos cooperados através das diversas lojas; d) 

Pesquisa e cooperação técnica nas áreas agrícolas e veterinária, além da prestação de 

serviços; e) Compra e revenda de álcool, gasolina e óleo diesel para os associados e 

terceiros através de posto de abastecimento. 

 

 

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 

As demonstrações contábeis são de responsabilidade da Administração da Cooperativa e 

foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, adaptadas às 

peculiaridades da atividade cooperativista em consonância com a Lei n. 5.764/71 e a 

Resolução n. 920/01 do Conselho Federal de Contabilidade. Consideram ainda, os 

pronunciamentos, orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis (CPC). 

 

Para fins de comparabilidade das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de 

dezembro de 2008, em decorrência aos dispositivos da Lei nº 11.638/2007, a Administração 

da Cooperativa decidiu pela reclassificação de itens apresentados nas demonstrações 

contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2007, da rubrica resultado não 

operacional para a rubrica outros ingressos (dispêndios) operacionais e itens do imobilizado 

para o intangível. 
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A Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, com as respectivas modificações introduzidas 

pela Medida Provisória nº 449, de 3 de dezembro de 2008, alterou, revogou e introduziu 

novos dispositivos à Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), por analogia aplicáveis 

às sociedades cooperativas. Essa lei teve, principalmente, o objetivo de atualizar a legislação 

societária brasileira para possibilitar o processo de convergência às normas internacionais de 

contabilidade, provocando mudanças nas práticas contábeis adotadas no Brasil e na 

apresentação das demonstrações contábeis a partir de 1º de janeiro de 2008. Dessa forma, 

essas alterações foram analisadas e aplicadas no que foi pertinente às demonstrações 

contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008. 

 

A Administração da Cooperativa, após análise dos efeitos das alterações trazidas pela nova 

legislação, entendeu que não eram necessários ajustes nas demonstrações contábeis do 

exercício anterior, encerrado em 31 de dezembro de 2007, para fins de comparabilidade entre 

os exercícios.  

 

As demonstrações contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2007 incluem a 

demonstração das origens e aplicações de recursos, de acordo com as normas vigentes para 

aquele exercício social. Para o exercício encerrado em 31 de dezembro de 2008, em 

atendimento e adaptação às alterações trazidas pela Lei nº 11.638/2007, é apresentada a 

demonstração dos fluxos de caixa pelo método indireto. 

 

Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário utilizar estimativas para 

contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações contábeis da 

Cooperativa incluem, portanto, estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação 

duvidosa, à seleção das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado, às provisões necessárias 

para passivos contingentes e tributos, entre outras. Os resultados reais podem apresentar 

variação em relação às estimativas utilizadas. 

 

A Medida Provisória nº 449/2008, entre outros dispositivos, instituiu o Regime Tributário de 

Transição (RTT), que permite que as novas práticas contábeis não tenham impacto fiscal. A 

Cooperativa avaliou os efeitos dessa MP na elaboração e divulgação de suas demonstrações 

contábeis e concluiu que não há efeitos significativos não reconhecidos. 
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3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

a Caixa e equivalente de caixa: incluem caixa, saldos positivos em contas bancárias e 

aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90 dias a contar da data do balanço, e 

com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, classificadas na categoria 

de ativos financeiros avaliados ao valor justo com contrapartida no resultado. Esses 

investimentos são avaliados ao custo, acrescidos de juros até a data do balanço, e 

marcados a mercado, sendo o ganho ou perda registrado no resultado do exercício. 

   

b Débitos e créditos dos cooperados: representam os saldos, segregados por natureza, 

das respectivas transações, sendo que os encargos financeiros, quando devidos ou 

cobrados nas contas correntes, foram reconhecidos como despesa ou receita financeira 

do exercício no regime de competência. 

 

c Clientes: representam o saldo por natureza das respectivas transações a prazo de 

vencimento pelo regime de competência. 

 

d Cooperados devedores por quotas-partes: representa o capital a ser integralizado 

pelos cooperados, garantido por notas promissórias, oriundo da operação de antecipação 

à Cooperativa através de financiamento do Banco do Brasil S.A., classificado no ativo por 

exigência daquela instituição financeira, baseada na Circular nº 1.307, de 30/03/88, do 

Banco Central do Brasil. 

 

e Provisão para créditos de liquidação duvidosa: constituída em valor julgado suficiente 

para cobrir as eventuais perdas na realização dos valores a receber de cooperados A 

administração da Cooperativa e a assessoria jurídica, em análise dos créditos vencidos e 

a vencer, não acredita em outras perdas. 

 

f Estoques: foram avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, inferiores ao 

valor de mercado. 

 

g Investimentos: avaliado pelo custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 

1995, é representado de forma substancial pela participação na Cooperativa de Crédito 

Rural dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba - Coopecredi. 
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h Imobilizado: avaliado pelo custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, 

acrescido de reavaliação espontânea com base em laudo de avaliação de peritos 

independentes. As depreciações são apuradas pelo método linear, com base na vida útil 

estimada dos bens constantes dos laudos de avaliação para os bens reavaliados e limites 

fiscais para os demais bens. 

 
i Intangível: ativos intangíveis adquiridos separadamente são mensurados no 

reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, posteriormente, deduzidos da 

amortização acumulada e perdas do valor recuperável, quando aplicável. 

 

j Empréstimos e financiamentos: foram atualizados pelos encargos contratuais 

incorridos até a data do balanço, ou seja, pelo regime de competência. 

 

k Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: o resultado decorrente da 

operação com cooperados é isento destes tributos. As operações com não cooperados 

geraram tributos, sendo calculados e apurados de acordo com a legislação fiscal vigente. 

 

l Outras exigibilidades: foram registradas pelo regime de competência, destacando-se a 

provisão para férias, vencidas e proporcionais, como os respectivos encargos sociais. 

 

m Reserva de reavaliação: a realização da reserva de reavaliação (basicamente 

depreciação do ativo imobilizado reavaliado) está sendo registrada diretamente na sobra 

à disposição da AGO. 

 

n Segregação entre curto e longo prazo: as operações com vencimentos inferiores há 

360 dias são registradas no circulante e as com prazo superiores no longo prazo. 

 

o Ativos e passivos contingentes e obrigações legais: o reconhecimento, a mensuração 

e a divulgação das contingências ativas e passivas e obrigações legais são efetuados 

tendo como base os pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade: 

 

���� Ativos contingentes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a 

Administração da Cooperativa possui total controle da situação ou quando há garantias 

reais ou decisões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. 
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���� Passivos contingentes: são reconhecidos contabilmente levando em conta a opinião 

dos assessores jurídicos, a natureza das ações, a similaridade com processos 

anteriores, a complexidade no posicionamento de tribunais, entre outras análises da 

Administração da Cooperativa, sempre que a perda for avaliada como provável ou 

possível, o que ocasionaria uma saída de recursos para a liquidação das obrigações, e 

quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os 

passivos contingentes classificados como perdas remotas não requerem provisão e 

nem divulgação. 

p Apuração das sobras ou perdas: os ingressos e dispêndios de cooperados e as 

receitas, custos e despesas de terceiros foram apropriados obedecendo ao regime de 

competência dos exercícios. 

 

q Provisão para recuperação de ativos: a Administração revisa anualmente o valor 

contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 

circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 

deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, 

e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para 

deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Com base nas 

análises preparadas pela Administração, não foram necessárias provisões para 

recuperação de ativos para 31 de dezembro de 2008 e de 2007. 

 
r Ajuste a valor presente de ativos e passivos: os ativos e passivos monetários de longo 

prazo são ajustados pelo seu valor presente, e os de curto prazo, quando o efeito é 

considerado relevante em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. O 

ajuste a valor presente é calculado levando-se em consideração os fluxos de caixa 

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

e passivos, e se relevante esses juros são realocados nas linhas de despesas e receitas 

financeiras no resultado. 
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4 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Modalidades  2008  2007  
______________________________________  ____________  ___________  
CDB-DI  9.821.973  7.812.322  
Poupança  33.711  31.328  
Titulo capitalização – resgatável  243.405  246.965  
DAP/CDI  33.191.478  41.741.557  
( - ) Provisão para perdas (i) ( 6.730.394 )( 6.783.684 ) 
  --------------------  --------------------  
  36.560.173  43.048.488  
  ===========  ===========  
Curto prazo  36.316.768  42.801.523  
Longo prazo  243.405  246.965  
  ____________  ____________  
  36.560.173  43.048.488  
  ===========  ===========  
 

(i) A Cooperativa tem aplicação no Banco Santos S/A, ora sob liquidação pelo Banco Central 

do Brasil. A administração registrou nas demonstrações contábeis provisão para perdas 

na realização da aplicação financeira. 

 

 

5 CRÉDITOS COM COOPERADOS 

 

  2008  2007  
  _______________________  _____________________  
 
Descrição 

 Curto 
prazo 

 Longo 
prazo 

 Curto 
prazo 

 Longo 
prazo 

 

____________________________  __________  __________  __________  __________  
Conta financiada  117.526.788  4.113.185  90.392.101  5.752.981  
Conta movimento  2.248.114  -  1.901.945  -  
Devedores por cotas-partes  820.072  3.657.025  372.766  4.737.400  
Conta securitizada  132.550  1.237.578  131.852  1.319.800  
  __________  __________  __________  __________  
  120.727.524  9.007.788  92.798.664  11.810.181  
  ==========  =========  =========  =========  
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6 ESTOQUES 

 

Descrição  2008  2007  
____________________________  ___________  ___________  
Mercadoria para revenda  19.865.754  13.529.982  
Produtos agrícolas  12.418.425  5.693.779  
Combustíveis e lubrificantes  243.760  183.074  
Almoxarifado  1.149.790  489.435  
Estoque em poder de terceiros  19.327.220  7.289.478  
Outros  84.785  130.723  
  ___________  ___________  
  53.089.735  27.316.471  
  ==========  ==========  
 

 

7 IMPOSTOS A RECUPERAR 

  

Descrição  2008  2007  
____________________________  ___________  ___________  
Curto prazo      

ICMS (ii)  11.470.481  9.075.446  
PIS/COFINS – não-cumulativo  1.359.616  5.206.544  
( - ) Provisão para realização (i)  - ( 5.206.544 ) 
Outros  2.829  -  
  ------------------  ------------------  
  12.832.926  9.075.446  
  ==========  ==========  
      

Longo prazo      
IRRF  -  4.131.717  
IRPJ – saldo credor  7.139.910  2.097.211  
CSLL – saldo credor  157.630  12.316  

  ICMS (ii)  -  6.280.963  
  ___________  ___________  
  7.297.540  12.522.207  
  ==========  ==========  
 

 

(i) Com o advento da Lei nº 10.865/04, em seu artigo nº 21, as sociedades cooperativas 

agropecuárias foram inseridas na regra de apuração não-cumulativa das contribuições do 

Pis e Cofins. A Cooperativa contabilizou os créditos pelo sistema simplificado da DACON 

(Demonstrativo e Apuração de Contribuições Sociais). Devido às dúvidas quanto à 

realização desses créditos, foi constituída provisão para perda na realização do total dos 

créditos até 2007. Em 2008, após a conclusão do levantamento dos créditos líquidos e 
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certos, conforme legislação vigente, os saldos contábeis foram ajustados de forma a 

refletir o saldo real recuperável. 

 

(ii) Após levantamento devidamente pautado na legislação vigente desse tributo, ao final de 

2008 a Cooperativa ajustou os saldos contábeis que passam a refletir o crédito 

recuperável. Ainda, em 2008 a administração da Cooperativa apresentou às autoridades 

estaduais pedido de compensação, que aguarda o deferimento. 

 

 

8 IMOBILIZADO 

 

  2008  2007  
  ___________________________________  __________  

  Custo  Reava-      
Descrição  histórico  liação  Total  Total  
____________________________  __________  __________  __________  __________  
Terrenos  610.408  8.094.193  8.704.601  8.867.975  
Imóvel rural  -  -  -  1.288.099  
Instalações  532.917  -  532.917  493.822  
Edificações  14.458.364  21.602.553  36.060.917  35.935.914  
Máquinas e equipamentos  12.820.223  6.147.929  18.968.152  18.918.944  
Móveis e utensílios  1.502.933  -  1.502.933  1.379.621  
Veículos  506.177  1.374.019  1.880.196  1.673.316  
Sistema de proces.  de dados  2.192.829  -  2.192.829  2.050.768  
Marcas e patentes  -  -  -  15.397  
Sistema de comunicação  129.517  -  129.517  124.243  
Adiantamento para aquisição 
   De imobilizado 

  
- 

  
- 

  
- 

  
115.410 

 

Embalagem Bigbag  4.732.111  -  4.732.111  4.284.429  
Construções em andamento  909.931  -  909.931  -  
outros  21.524  -  21.524  -  
  ----------------  ----------------  -----------------  -----------------  
  38.416.934  37.218.694  75.635.628  75.132.541  
  -----------------  ----------------  -----------------  -----------------  
(-) Depreciação acumulada ( 10.570.393 )( 6.454.728 )( 17.025.121 )( 9.912.556 ) 
  __________  __________  __________  __________  
  27.846.541  30.763.966  58.610.507  65.219.985  
  ==========  =========  ==========  ==========  
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9 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

  

 2008 2007 
 __________________________________ ___________ 

Modalidades 
Curto 
prazo 

Longo 
prazo 

 
Total 

 
Total 

___________________________ ___________ ___________ ___________ ___________ 
Capital de giro 11.398.078 - 11.398.078 3.302.113 
Repasse 136.298.972 20.921.414 157.220.386 140.151.781 
Cotas-partes 639.585 3.837.512 4.477.097 5.110.166 
Securitização 558.392 8.980.413 9.538.805 9.840.370 
Finame: Máquinas 74.896 19.094 93.990 170.616 
Prodecoop 2.879.545 7.952.589 10.832.134 10.374.007 
 ___________ ___________ ___________ ___________ 

 151.849.468 41.711.022 193.560.490 168.949.053 
 ========== ========== ========== ========== 

 

 

Os encargos são os normais de mercado para as modalidades. As garantias são hipotecas, 

penhores e avais da Diretoria. 

 

 

10  PROVISÃO PARA FIXAÇÃO DE PREÇO 

 

O valor refere-se a provisão de fixação de preço sobre a comercialização do amendoim pelo 

cooperado a Cooperativa. 

 

 

11  PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 

 

Descrição  2008  2007  
____________________________  ___________  ___________  
Tributárias (i)  4.759.734  6.544.188  
Trabalhista/cíveis (ii)  956.459  623.744  
Sociais (iii)  100.504  100.503  
  ___________  ___________  
  5.816.697  7.268.435  
  ==========  ==========  
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(i) Constituída para fazer face à eventuais perdas decorrentes de interpretações polêmicas 

quanto a tributação na esfera federal, das sociedades cooperativas. Baseada na opinião 

dos assessores jurídicos, a administração da Cooperativa acredita que as estimativas 

provisionadas são suficientes para eventuais perdas. 

 

(ii) Constituída para fazer face a eventuais perdas em ações que estão sendo discutidas 

judicialmente, sendo parcialmente cobertas por depósitos judiciais de R$ 632.944 em 

2008, classificados no realizável a longo prazo. A administração da Cooperativa, baseada 

na opinião de seus assessores jurídicos, entende que são suficientes às estimativas 

calculadas quanto ao desfecho dos processos. Existem ainda processos cujas perdas 

consideradas possíveis são estimadas em R$ 641.459.  

 

(iii) Decorrente da autuação, referente à alegada falta de recolhimento do INSS sobre os 

valores pagos aos empregados a título de participação no resultado, estando o referido 

auto em fase de questionamento na esfera administrativa. 

 

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.  

 

 

12  CAPITAL SOCIAL 

 

O capital social é representado por cotas partes, divididas entre os 1.162 cooperados em 31 

de dezembro de 2008, e 1.152 em 2007. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado 

tem direito a um só voto, qualquer que seja o número de suas cotas partes. 
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13  DESTINAÇÕES ESTATUTÁRIAS 

 

De acordo com o Estatuto Social da cooperativa e a Lei 5.764/71, a sobra líquida do exercício 

terá a seguinte destinação: 

 

� 10% para Reserva Legal, destinada a reparar perdas e atender ao desenvolvimento 

de suas atividades; 

� 5% para Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES, destinada à 

prestação de assistência aos associados, seus familiares e aos empregados da 

Cooperativa; 

� além dessas reservas a Assembléia Geral poderá criar outros fundos, inclusive 

rotativos, com recursos destinados a fins específicos, ficando o modo de formação, 

aplicação e liquidação; e 

� os resultados com operações com terceiros serão destinados a Reserva de 

Assistência Técnica, Educacional e Social – RATES. 

 

 

14  SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA AGO 

 

A sobra apurada após a constituição de reservas estatutárias, ficam a disposição da 

Assembléia Geral Ordinária (AGO) para deliberação quanto a sua destinação, e estão assim 

demonstradas: 

 

Descrição  2008  2007  
___________________________________  __________  __________  
Sobra líquida do exercício  8.375.070  187.992  
  ----------------  ----------------  
Realização de reserva de reavaliação  3.684.779  3.286.127  
Recomposição do fundo de cotas partes ( 440.884 )( 492.326 ) 
Constituição de reservas estatutárias:      

Reserva legal ( 837.507 )( 18.799 ) 
RATES ( 418.752 )( 9.400 ) 

  __________  __________  
Sobras à disposição da AGO  10.362.706  2.953.594  
  =========  =========  
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15  INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

Os ativos e passivos financeiros estão demonstrados por valores iguais ou que se aproximam 

dos seus valores de mercado. A Cooperativa realiza transações com instrumentos financeiros 

derivativos, sem fins especulativos, apenas com o objetivo de reduzir riscos relacionados à 

taxas de câmbio, representados em sua totalidade por contratos de SWAP, não possuindo 

portanto, derivativos exóticos de outras modalidades de derivativos. Os ganhos ou perdas 

com esses contratos SWAP são registrados no resultado na linha de receita ou despesas 

financeiras. 

 

 

16  COBERTURA DE SEGUROS 

 

A 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. 

 

Em 31 de dezembro de 2008, os seguros contratados, considerados suficientes para cobrir 

eventuais sinistros, são resumidos como segue: 

 

    Montante máximo 
Bens segurados  Riscos cobertos  da cobertura 
_____________________  _________________________________  ________________ 
Imóveis, máquinas e 
equipamentos e estoques 

 − Incêndios, raio, explosão, vendaval, 
fumaça, roubo, furto qualificado de 
bens e mercadorias, danos elétricos. 

  
 

73.500 mil 
     
Veículos 

 

Lucros cessantes 

 − Casco 

− Terceiros (danos materiais/corporais) 

− Operações da Cooperativa 

 Valor de mercado 

10.774 mil 

150 mil 

 
 

x-x-x   
 


