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Palavra do Presidente
Caros amigos cooperados e colaboradores

O agronegócio, mais uma vez, se superou. O ano de 2020 foi marcado pela pandemia da Covid-
19 e por todas as dificuldades e desafios que vieram junto com ela. No entanto, o que a disseminação do 
Coronavírus nos mostrou foi a importância da produção de alimentos, especialmente em momentos de 
crise, para atender a população em uma das suas necessidades básicas: se alimentar. 

E o produtor rural seguiu produzindo e se esforçando para não faltar nada para os consumidores 
de produtos agrícolas e pecuários do Brasil e do mundo. Prova disso está nos números alcançados pela 
Camda com um crescimento de 40% no faturamento, alcançando a marca inédita de R$ 1 bilhão.

Analisar as perspectivas econômicas em um momento em que o mundo ainda está vivendo a 
pandemia e seus efeitos é uma tarefa desafiadora e necessária. No entanto, elaboramos um 
planejamento estratégico para até 2025.

A primeira projeção calculada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) para 2021 
a partir dos dados da Conab mostra que o setor agropecuário brasileiro deve apresentar crescimento 
de 3,2%. Sendo assim, estamos esperançosos para dar início a mais um ano próspero, com a 
expectativa para um mercado em crescimento, onde nosso planejamento de faturamento conta com 
um acréscimo de 14% sob o ano de 2020. 

Realizamos uma revisão completa dos processos operacionais internos, em todos os 
departamentos, visando maior agilidade e segurança das informações geradas para a tomada de decisões.    

Além disso, dando continuidade na expansão de novas filiais (sendo uma, inclusive, já 
programada para inaugurar em fevereiro próximo na cidade de Tupã e outra em Costa Rica), 
adquirimos terreno em Três Lagoas para instalação da nova loja. Existem também projetos de 
construção de silos graneleiros como novos investimentos da Camda além de convênios com outros 
15 silos para recebimento de soja em grãos em troca por insumos agropecuários fornecidos.
� Com isso, ocorreu a reestruturação do departamento de comercialização de grãos, 
fornecendo cotação diária de preços dos produtos agropecuários aos produtores cooperados para 
venda antecipada de sua produção.   

Para auxiliar no combate à pandemia realizamos uma mobilização pela Camda distribuindo mais de 
86.400 itens às Santas Casas dos municípios onde possuímos filial, atingindo assim os Estados de São 
Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A Camda está atenta às questões que envolvem 
a pandemia do Covid-19 e com esta ação reafirmamos o compromisso com a comunidade onde atuamos 
na mobilização e auxílio contra a disseminação do novo coronavírus. Com otimismo, continuamos 
prósperos acreditando sempre no agronegócio como a locomotiva que impulsiona o mercado.

Muito obrigado!

Osvaldo Kunio Matsuda 
 Presidente
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Cidades:
São Paulo

Adamantina
Andradina
Araçatuba
Assis
Dracena
Jaú
Junqueirópolis
Lençóis Paulista
Lins
Macatuba
Ourinhos
Pacaembu
Penápolis
Presidente Prudente
Santa Fé do Sul
São Joaquim da Barra
São José do Rio Preto
Tupã

Mato Grosso do Sul
 Aquidauana
        Bataguassu
        Campo Grande
        Coxim� �

Dourados
Naviraí
Nova Andradina
Paranaíba
Ribas do Rio Pardo
Três Lagoas

Minas Gerais        
        Coromandel
        Frutal
        Gurinhatã
        Ituiutaba
        Iturama
        Monte Alegre de Minas
        Tupaciguara
        Uberlândia

Paraná         
         Cambará
         Londrina
         Bandeirantes

Goiás         
        Quirinópolis

Filiais
Estabelecimentos

Lojas................................................................................................... 40  
Fábrica de suplementos...................................................................... 01
Fábrica de ração ................................................................................. 02
Recebimentos de milho...................................................................... 01
Fazenda experimental ........................................................................ 02
Clube de Campo................................................................................. 01
Depósitos fechados ............................................................................ 05
Central de estoques ............................................................................ 02
Laboratório de análise agronômica.................................................... 01
Posto de Recebimento de Embalagem (próprios).............................. 02
Total................................................................................................... 57

Posto de Recebimento de Embalagem (conveniados/credenciados)� 24�

Fábricas:
      Suplemento mineral – Andradina/SP
      Ração – Lavínia/SP, Campo Grande/MS e Uberlândia/MG (terceirizada) 

Fazenda experimental, sítio, viveiro de mudas e confinamento:
     Adamantina/SP

Laboratório de análise agronômica:
      Adamantina/SP

Silo milho:       
       Andradina/SP e Lavínia/SP

Centro de distribuição:       
       Logística Adamantina/SP
       Logística Campo Grande/MS

Nossa filial em Tupã/SP
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Evolução do quadro social

Capital Social  - R$ 1,00

Cooperados atuantes

    2019� 2020
�Número total de associados 21.977 23.154
 Admitidos  1.369 1.395
 Demitidos  208 218
Eliminados/excluídos       0 0 

Em 2020 nosso quadro de 
associados cresceu 5,35  % 
representando 1.177   novos 
cooperados

2019  R$ 47.885.584
2020  R$ 52.615.557

Em valor, o capital dos associados 
aumentou  9,88   %

2.000 4.000 6.000 10.0008.000 12.000 14.000 14.00016.000 18.000 20.000

15.544

4.071

19.615

Quantidade de 
cooperados titulares que 

movimentaram no ano 

Quantidade de 
cooperados com 

movimento em sociedades, 
condomínios e outros 

Total de cooperados 
que movimentaram com 

a cooperativa em 2020 

84,71  % do quadro de associados compraram 

insumos agropecuários ou entregaram sua 

produção agrícola na cooperativa
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Quadro de funcionários
O quadro de funcionários manteve-se 

praticamente estável no exercício 

�� � 2019� 2020
Nº de funcionários  809 804
Média de cooperados ativos por funcionários 23 24

Faturamento por funcionário
Houve crescimento de 39,58 % na média de faturamento por funcionários

 
2019 R$ 1.003.617
2020 R$ 1.400.874

Corpo Técnico

Este corpo técnico percorreu mais de 4,5 milhões de km e realizou 51.595 visitas técnicas nas 
propriedades, representando 110.000 horas de atendimento gratuito para os cooperados

� 2019� 2020
Agrônomos 77 80
Veterinários 25 27
Zootecnistas 7 10
Técnicos Agrícolas 38 41
Total Geral                                                      147 158

Média de cooperados atendidos por técnico 126 124

COOPERATIVA  AGRÍCOLA  MISTA  DE  ADAMANTINA
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Imóveis em uso
       Prédios e armazéns próprios  73.578 m ² 
       Prédios e armazéns alugados 44.479   m² 
       Terrenos urbanos 218.329   m²
       Propriedades agrícolas próprias 232   hectares

Os armazéns e silos possuem capacidade suficiente para receber todo o milho e café 
produzidos pelos nossos cooperados

Frota de veículos
13 caminhões/com  6   semi-reboques para transferências internas
124 veículos utilitários
4  tratores
35 empilhadeiras

Nossa frota de veículos vem sendo renovada, em média, a cada 4 ou 5 anos. Em 2020 
vendemos 87 veículos de uso de campo e locamos por 3 anos a mesma quantidade como 
experiência comparativa, visando a redução de custos e melhor gestão da frota

Equipamentos de informática
63  servidores de médio/grande porte
498   microcomputadores
263   notebooks
733   impressoras/autenticadoras
1.122  câmeras de monitoramento com DVR
99   relógios de ponto eletrônico
77   no-breaks
1  gerador a diesel GMG 250 KVA
824   licenças de sistemas operacionais
40  coletores de código de barras para facilitar e agilizar a conferência dos estoques �

Foram baixados do imobilizado 638 equipamentos e respectivas licenças de sistemas 
operacionais já obsoletos e fora de uso

Investimentos concluídos em 2020
Aquisição de terreno em Três Lagoas/MS para construção de prédio para filial ... R$ 2.302.683
Aquisição imóvel rural com 4,8 há em Lençóis Paulista/SP para instalação 
de silo graneleiro . ............ ............ ............ ............................................................  R$    550.000
Equipamentos, licenças e desenvolvimento de sistemas de informática................  R$ 4.221.949
Veículos e caminhões (compra de 16 e venda de 87 usados) ................................. R$ 1.448.728
Maquinários, móveis, instalações e utensílios de segurança .................................. R$ 1.085.086 
Ampliação do confinamento, reservatórios, poço artesiano e reformas diversas ... R$    604.090
Reformas e melhorias nas lojas/depósitos de filiais ............................................... R$    418.028
Total: ...... ............ ............ ............ ............ ............................................................ R$ 10.630.563

Todos os investimentos foram realizados com recurso próprio, provenientes de sobras de 
balanços anteriores aprovados em assembleia gerais, e têm como objetivo oferecer melhores 
condições de trabalho aos nossos funcionários e benefícios aos nossos cooperados
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20.000 40.000 60.000

46.580

2019 31.053

2020

Recebimento de produtos

Recebimento e beneficiamento de café - sacas

O recebimento de café em 2020 foi 
50,0% maior pela bianualidade da safra. 
Nossa política de compra de pequenos 
lotes ao preço do dia, de mini e pequenos 
produtores, continua sendo a melhor 
alternativa de comercialização, vindo de 
encontro com o espírito cooperativista 
de apoiar os pequenos agricultores

O  v o l u m e  a n u a l  d e 
milho/sorgo recebido em 
2020 foi 29,14 % maior. Todo 
milho recebido foi consumido 
em nossa fábrica de ração em 
Lavínia ou ensacado para 
venda direta aos nossos 
cooperados

O recebimento de soja em 
2 0 2 0  f o i  d e  1 7 9 , 8 3 % . 
Aumentou significamente 
diante das novas parcerias

Recebimento/compra e beneficiamento de milho/sorgo – sacas

Recebimento/comercialização de soja em grãos – sacas

820.409

175.326

490.429

200.000

200.000

400.000

400.000

600.000

600.000

800.000

800.000

635.253

2020

2019

2019

2020
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31.248 ton

1.291.366 sacas de 30 kg

400.000 600.000 800.000 900.000 1.000.000 1.200.000

38.741 ton2020

2019

27.830 ton

200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000

40.142 ton2020

2019

323.071

200.000 400.000 600.000

266.183

2020

2019

Produção Própria

Suplemento Mineral - toneladas

Ração - toneladas

Mudas - unidades

Nossa linha de produtos 
MINERCAMDA continua 
garantindo qualidade e 
conquistando  confiança dos 
pecuaristas  associados da 
CAMDA. 

Em 2020 a produção e 
v e n d a  d e  s u p l e m e n t o 
mineral  em quantidades 
aumentou 23,98 %

A ração MINERCAMDA 
vem sendo utilizada pelos 
nossos associados como fonte 
alternativa de proteína para 
todo o rebanho de gado de 
engorda e leiteiro.

Em 2020 as quantidades 
produzidas e vendidas de 
ração, com a instalação da 
fábrica em Campo Grande, 
cresceram 44,24%

Mudas produzidas e vendidas 
(café, cana, coco, eucalipto e 
nativas) – unidades. Em 2020 
aumentou em 21,37%

1.041.600 sacas 30 kg

927.690 sacas 30 kg 

1.338.060 sacas de 30 kg
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R$353.234

R$273.330

100.000 200.000 300.000

2020

2019

R$5.067.826

1.000.000 5.000.0003.000.000

2020

R$5.743.010

400 600200

2020

Fazenda experimental

Produção agrícola 

Produção Pecuária – gado próprio 

Produção Pecuária – gado de cooperados

Rece i t a  b ru t a  com 
v e n d a s  d e  m u d a s  d e 
café/nat ivas,  café cru, 
sementes, coco frutas e 
outros.

E m  2 0 2 0  c o m  o 
aumento das encomendas 
pelos cooperados, houve 
crescimento de 29,23% .

Receita bruta com vendas 
d e  b o v i n o s  d e  c o r t e  e 
reprodutores adquiridos, 
tratados e vendidos pela 
própria cooperativa. 

Em 2020 o aumento dessa 
receita bruta foi de 56,20%.

Encerramos o ano com 
saldo de 297 cabeças de 
bovinos da Camda. 

No confinamento da Camda, 
recebemos animais de nossos 
cooperados e tratamos pelo 
sistema Boitel.

Após a engorda os animais 
foram devolvidos e comercializa-
dos diretamente pelos próprios 
cooperados.

Encerramos o ano com 1.180 
bovinos de cooperados, em fase 
final de engorda para terminação e 
abate em 2021.

COOPERATIVA  AGRÍCOLA  MISTA  DE  ADAMANTINA
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2019 R$3.244.476       Venda de 1.356 animais 

4.760 animais       Bovinos Confinados no ano em 2 ciclos 

Venda de 1.323 animais

Receita Bruta obtida c/Trato 
do Gado  confinado
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Faturamento Anual 

Média faturamento anual por cooperado atuante R$ 57.420

1.126.302

400.000 600.000 800.000 1.000.000

811.926

2020

2019

Evolução  (em R$ 1.000)

As vendas em 
2020 em relação ao 
ano anterior cresce-
ram 38,72  %.

 Ao dólar de US$ 
5,155 (média/ano) o 
f a t u r a m e n t o  e m 
2020 totalizou US$   
218,5  milhões

Por grupo de produtos (%)

10 20 10 40 10 1030 50 60 70

Insumos agrícolas 

Lojas   

Suplemento e ração

Sementes  

Soja   em grão 

Milho/sorgo/trigo em grão

Reprodução animal

Café cru/mudas/outros

66,20%

11,31%

10,32%

4,52%

3,76%

1,93%

1,43%

0,53%

Insumos agrícolas vendidos por cultura (%)

Cana (usina)  5,40%

Milho  /sorgo 

6,54%

Café   

1,02%Amendoim  
1,05%

33,59%

19,81%

14,86%

11,95%

4,94%

0,54%

0,24%

0,06%

10 20 10 4030

Cana (fornecedor)

Pecuária/pastagem

Outras culturas 

Soja   

Varejo p/ loja  

Citrus   

Eucalipto  

HF   
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Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Demonstrações do resultado  

  
    Demonstrações 

do resultado 
abrangente 

As notas explica�vas são parte 
integrante das demonstrações financeiras. 
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Nota 2020 2019 Nota 2020 2019

Ativo Passivo
Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 142.618 69.896 Empréstimos e financiamentos 12 482.518 347.311 
Contas a receber 6 386.123 304.817 Fornecedores 13 133.094 67.542 
Estoques 7 364.654 268.255 Obrigações sociais e tributárias 14 7.330 5.718 
Impostos e contribuições a recuperar 8 8.919 10.618 Provisão para férias e encargos 5.072 4.671 
Outros ativos 9 10.164 1.592 Outros passivos 15 10.568 5.629 

Total do passivo circulante 638.582 430.871
Total do ativo circulante 912.478 655.178 Não circulante
Não circulante Empréstimos e financiamentos 12 42.946 51.265 
Contas a receber 6 1.794 4.091 Fornecedores 13 10.932 420 
Títulos de capitalização 1.552 1.190 Provisão para contingências 16 3.718 3.049 
Impostos e contribuições a recuperar 8 6.419 5.909 Outros passivos 15 718 718 
Bens destinado a venda 10 41.766 37.659 Total do passivo não circulante 58.314 55.452 
Depósitos judiciais 16 947 552 
Investimentos 1.389 1.264 Patrimônio líquido
Imobilizado 11 103.910 105.864 Capital social 52.616 47.886 
Intangível 523 500 Reserva de capital 4.049 4.049 

Ajustes de avaliação patrimonial – AAP 18.825 19.171 
Total do não circulante 158.300 157.029 Reserva legal 214.618 194.210 

Fundo especial para capitalização 19.416 19.416 
Fundo para expansão 26.067 22.067 
Fundo para desenvolvimento 19.101 13.622 
Reserva de assistência técnica, educacional e social – RATES 2.392 829 
Sobras à disposição da AGO 18 16.798 4.634 
Total do patrimônio líquido 373.882 325.884 

Total do ativo 1.070.778 812.207 Total do passivo e do patrimônio líquido 1.070.778 812.207

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

    
     

Nota 2020 2019

Ingresso operacional líquido 19 1.119.172 806.687 
Dispêndios com produtos, mercadorias e serviços vendidos 20 (952.269) (675.413)
Sobra bruta 166.903 131.274 
(Dispêndios) ingressos operacionais 
Dispêndios com pessoal 21 (61.116) (56.569)
Dispêndios administrativos e gerais 22 (34.837) (40.531)
Dispêndios com vendas 23 (20.460) (19.806)
Dispêndios tributários (2.618) (3.556)
Outros ingressos operacionais 24 17.704 13.495 

(101.327) (106.967)
Sobra antes do resultado financeiro 65.576 24.307 
Ingressos (dispêndios) financeiros
Ingressos financeiros 14.639 22.001 
Dispêndios financeiros (32.373) (29.737)

25 (17.734) (7.736)
Sobra líquida do exercício 47.842 16.571 
Mutações patrimoniais e constituições estatutárias (31.044) (11.937)

Sobras à disposição da AGO 18 16.798 4.634 

Não houve outros resultados abrangentes nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019, portanto, 

não está sendo apresentada a demonstração do resultado abrangente

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 

Demonstrações dos fluxos de caixa – método indireto 

COOPERATIVA  AGRÍCOLA  MISTA  DE  ADAMANTINA
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Reserva Ajustes de Fundo Fundo Fundo Sobras à
Capital de avaliação Reserva especial para para para disposição

Descrição social capital patrimonial legal capitalização expansão desenvolvimento RATES da AGO Total
Saldos em 1º de janeiro de 2019 42.431 4.049 19.518 177.230 19.416 34.067 5.182 1.956 6.089 309.938 
Destinação das sobras para capital social conforme AGO de 25/2/2019 6.089 - - - - - - - (6.089) -
Aumento de capital por admissões de cooperados 387 - - - - - - - - 387 
Baixas de capital por saídas de cooperados (1.021) - - - - - - - - (1.021)
Transferência de saldos não reclamados para reserva legal - - - 9 - - - - - 9 
Transferência do fundo para expansão para reserva legal - - - 12.000 - (12.000) - - - -
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial - - (347) - - - - - 347 -
Utilização da RATES - - - - - - - (1.956) 1.956 -
Sobra líquida do exercício - - - - - - - - 16.571 16.571 
Constituição de reservas estatutárias:
Reserva legal - - - 4.971 - - - - (4.971) -
RATES - - - - - - - 829 (829) -
Transferência dos créditos realizados para o fundo para desenvolvimento - - - - - - 8.440 - (8.440) -

Saldos em 31 de dezembro de 2019 47.886 4.049 19.171 194.210 19.416 22.067 13.622 829 4.634 325.884 

Reserva Ajustes de Fundo Fundo Fundo Sobras à
Capital de avaliação Reserva especial para para para disposição

Descrição social capital patrimonial legal capitalização expansão desenvolvimento RATES da AGO Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 47.886 4.049 19.171 194.210 19.416 22.067 13.622 829 4.634 325.884 
Destinação das sobras para capital social conforme AGO de 16/3/2020 4.630 - - - - - - - (4.630) -
Destinação das sobras para RATES conforme AGO de 16/3/2020 - - - - - - - 4 (4) -
Aumento de capital de cooperados 664 - - - - - - - - 664 
Baixas de capital por saídas de cooperados (564) - - - - - - - - (564)
Transferência de saldos não reclamados para reserva legal - - - 56 - - - - - 56 
Transferência do fundo para expansão para reserva legal - - - 6.000 - (6.000) - - - -
Realização dos ajustes de avaliação patrimonial - - (346) - - - - - 346 -
Utilização da RATES - - - - - - - (833) 833 -
Sobra líquida do exercício - - - - - - - - 47.842 47.842 
Constituição de reservas estatutárias:
Reserva legal - - - 14.352 - - - - (14.352) -
RATES - - - - - - - 2.392 (2.392) -
Transferência dos créditos realizados para o fundo para desenvolvimento - - - - - - 5.479 - (5.479) -
Transferênciafundo para expansão - - - - - 10.000 - - (10.000) -

Saldos em 31 de dezembro de 2020 52.616 4.049 18.825 214.618 19.416 26.067 19.101 2.392 16.798 373.882 

2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Sobra líquida do exercício 47.842 16.571 
Ajustes por:

Depreciações e amortizações 6.064 3.656 
Valor residual das baixas do imobilizado 3.895 3.219 
Provisão para perdas do estoque 611 2.450 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 4.681 9.509 
Ajuste a valor presente 2.217 898 
Provisão para contingências 669 (1.310)

(Aumento) nos ativos:
Contas a receber (86.492) (59.724)
Estoques (97.010) (43.742)
Impostos e contribuições a recuperar 1.189 335 
Outros ativos e títulos de capitalização (8.934) 1.818 
Depósitos judiciais (395) 8 
Imóveis para venda (4.107) (5.680)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 76.649 4.555 
Obrigações sociais, tributárias e férias 2.013 (840)
Outros passivos 4.939 2.475 

Recursos líquidos provenientes das operações (46.169) (65.802)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento dos investimentos (125) (180)
Aquisições do imobilizado e intangível (8.028) (18.189)
Recursos líquidos provenientes das atividades de investimentos (8.153) (18.369)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos obtidos 473.201 353.081 
Pagamentos de empréstimos (346.313) (255.439)
Integralizações de capital 664 387 
Baixas de capital (564) (1.021)
Transferência de saldos não reclamados para reserva legal 56 9 
Recursos líquidos provenientes das atividades de financiamentos 127.044 97.017 
Aumento do caixa e equivalentes de caixa 72.722 12.846 

Variação do caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 142.618 69.896 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 69.896 57.050 

Aumento do caixa e equivalentes de caixa 72.722 12.846 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



1- Contexto operacional
A Coopera�va Agrícola Mista de Adaman�na – CAMDA, que contava com 23.154e 21.977cooperados no fim de 2020 e de2019, respec�vamente, tem por 

obje�vo o es�mulo, o desenvolvimento e a defesa dos interesses econômicos dos cooperados, desenvolvendo programas de ação basicamente com as seguintes 

finalidades: a) Recebimento, beneficiamento, armazenagem e comercialização de produtos agrícolas dos cooperados; b) Venda de insumos agropecuários, 

peças, implementos e mercadorias em geral para os cooperados através de lojas; c) Produção e comercialização de mudas e sementes (principalmente café e 

seringueira); d) Pesquisa e cooperação técnica nas áreas agrícola e veterinária; e e) Industrialização e fornecimento de suplemento mineral e ração para pecuária 

em geral.

A Administração da Coopera�va tem por polí�ca realizar suas operações somente com seus cooperados, dessa forma não há operações de comercializações 

com terceiros.

2 - Resumo das principais prá�cas contábeis
As principais prá�cas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas prá�cas foram aplicadas de modo 

consistente em todos os exercícios apresentados.

2.1 - Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas, quando aplicável, para refle�r os a�vos e 

passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício.
A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas es�ma�vas contábeis crí�cas e, também, o exercício de julgamento por parte da 

Administração da Coopera�va no processo de aplicação das prá�cas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 

complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e es�ma�vas são significa�vas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na nota nº 3.

2.2 - Demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras da Coopera�va foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as polí�cas contábeis adotadas no Brasil e com 

observância às disposições con�das na legislação societária brasileira e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emi�dos pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), adaptadas às peculiaridades da a�vidade coopera�vista em 

consonância com a Lei 5.764/1971. 
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração da Coopera�va em 22 de janeiro de 2021 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 Coopera�va declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 

evidenciadas, e que correspondem às u�lizadas por ela.
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda de apresentação funcional da Coopera�va. Todas as informações financeiras 

estão apresentadas em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma em notas explica�vas.

2.3 - Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros somente são reconhecidos a par�r da data em que a Coopera�va se torna parte das disposições contratuais dos instrumentos 

financeiros. Quando reconhecidos, são inicialmente registrados ao seu valor justo acrescido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à sua 

aquisição ou emissão, quando aplicável. Sua mensuração subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com as regras estabelecidas para cada �po de 

classificação de a�vos e passivos financeiros.

2.3.1 - Classificação, reconhecimento e mensuração
Os a�vos financeiros são classificados nas seguintes categorias: ao custo amor�zado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes – 

instrumento de dívida; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes – instrumento patrimonial; ou ao valor justo por meio do resultado. A 

classificação depende do modelo de negócio da Coopera�va para a gestão dos a�vos, quanto nas caracterís�cas de fluxo de caixa contratual do a�vo financeiro.
Os passivos financeiros são classificados como mensurados ao custo amor�zado ou ao valor justo por meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado 

como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como man�do para negociação, for um deriva�vo ou for designado como tal no 

reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo e o resultado líquido, incluindo 

juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amor�zado u�lizando o método de juros efe�vos. 

A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no 

resultado.
 
2.3.2 - Instrumentos financeiros deriva�vos
Os deriva�vos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo. O valor justo é o valor no qual o a�vo pode ser realizado e o passivo liquidado, entre partes 

conhecidas, em condições normais de mercado. Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os instrumentos deriva�vos são mensurados pelo valor justo na 

data das demonstrações contábeis e as variações são registradas como sobras ou perdas. As operações de compra e venda de commodi�es onde há a fixação de 

preço antes da entrega ou recebimento �sico das mercadorias, ou seja, compra e venda a termo de commodi�es, são reconhecidos contabilmente como 

deriva�vos, portanto registrado pelo seu valor justo da data da operação, bem como, em suas mensurações subsequentes.
A Coopera�va iniciou operações de instrumentos financeiros deriva�vos em março de 2020 com a comercialização da soja. Essas operações não estão 

expostas ao risco de flutuação de preço (risco de vola�lidade do mercado de produtos agrícolas) pois o volume de soja comprada com compromisso de entrega 

futura já possui a venda negociada. Em 31 de dezembro de 2020 a Coopera�va �nha contratos de venda com entrega futura no montante de 795.592 sacas de 

soja cujo resultado líquido dessas operações representa um montante de (R$79 mil).

Notas explica�vas da Administração às demonstrações financeiras
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Pelo fato dessas operações não estarem expostas a riscos de flutuação de preços por estarem fixados os preços de compra e de venda dos produtos e o 

resultado apurado não ser relevante considerado os números no conjunto, os efeitos dessas operações futuras serão reconhecido sem sua realização de 

recebimento e entrega.

2.3.3 - Compensação de instrumentos financeiros
A�vos 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 a�vo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.3.4 - Impairment de a�vos financeiros
A Coopera�va avalia no final de cada encerramento de exercício se há evidência obje�va de que o a�vo financeiro ou o grupo de a�vos financeiros está 

registrado por valor acima de seu valor recuperável (impairment). As perdas por impairment são reconhecidas somente se há evidência obje�va de impairment 

como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos a�vos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda que 

tem impacto nos fluxos de caixa futuros es�mados do a�vo financeiro ou grupo de a�vos financeiros que pode ser es�mado de maneira confiável.
Os principais critérios que a Coopera�va usa para determinar se há evidência obje�va de uma perda por impairment, são a iden�ficação 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 obje�vamente 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 das sobras.

2.4 - Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa, depósitos bancários à vista e inves�mentos financeiros de alta liquidez com vencimento original 

de três meses ou menos a par�r da data da contratação, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor, e são u�lizados na gestão das 

obrigações de curto prazo da Coopera�va.

2.5 - Contas a receber
As duplicatas a receber de clientes e cooperados correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias e prestação de serviços, no curso normal 

das a�vidades da Coopera�va. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no a�vo circulante. Os valores a 

receber classificados como não circulante, são �tulos com prazo de vencimento e expecta�va de recebimento superior a um ano.
As contas a receber são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor�zado com o uso do método da taxa 

efe�va de juros menos as Perdas Es�madas com Créditos de Liquidação Duvidosa “PECLD” (impairment). Na prá�ca são normalmente reconhecidas ao valor 

faturado aos clientes e cooperados, ajustadas a valor presente, aumentadas por juros, e, se necessário, ajustadas pela provisão para impairment.

2.6 - 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 produção e outros custos incorridos para trazê-los às suas localizações e condições existentes.
O valor líquido de realização é o preço es�mado de venda no curso normal dos negócios, deduzido dos custos es�mados de conclusão e despesas de venda.
As provisões para estoques de baixa rota�vidade ou obsoletos são cons�tuídas quando consideradas necessárias pela Administração da Coopera�va.
O custo dos produtos acabados compreende matérias-primas, mão de obra direta, embalagens, outros custos diretos e os respec�vos gastos indiretos de 

produção (com base na capacidade de produção normal). Os estoques são avaliados quanto ao seu valor recuperável nas datas de balanço. Em caso de perdas 

por desvalorização, esta é imediatamente reconhecida no resultado.

2.7 - A�vos man�dos para venda
Estão avaliados pelo custo de aquisição e ajustados quando necessário ao seu valor justo, líquido das despesas de vendas, ou pelo valor líquido contábil, dos 

dois o menor.

2.8 - Inves�mentos
Os inves�mentos em sociedades coopera�vas são avaliados pelo custo de aquisição, ajustado pelo seu valor justo, uma vez que as prá�cas contábeis 

adotadas no Brasil não permitem a avaliação de inves�mentos em sociedades coopera�vas pelo método da equivalência patrimonial. O valor líquido desses 

inves�mentos é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do a�vo for maior do que seu valor recuperável es�mado.

2.9 - Imobilizado
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 ou ajustado ao valor justo ou custo atribuído (deemed cost) para os bens das contas de terrenos e edificações e terras 

de uso e exploração, com base em laudo de peritos independentes. 
O custo inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição de um a�vo.
Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais.
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do a�vo ou reconhecidos como um a�vo separado, conforme apropriado, somente quando for 

provável que fluam bene�cios econômicos futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. Todos os outros reparos e 

manutenções são reconhecidos na demonstração das sobras ou perdas, quando incorridos. Os terrenos não são depreciados. 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos em “outros ingressos 

operacionais” na demonstração das sobras ou perdas.
A depreciação é calculada usando o método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida ú�l es�mada conforme as taxas 

definidas no laudo dos peritos. As taxas de depreciação estão demonstradas na nota explica�va 11.

2.10 - Intangível
Representado por gastos com so�wares adquiridos separadamente e marcas e patentes, são reconhecidos pelo custo de aquisição e, posteriormente, 

deduzidos da amor�zação acumulada com base na vida ú�l es�mável e perdas do valor recuperável, quando aplicável.
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2.11 - Impairment de a�vos não financeiros 
Os a�vos 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 a�vo excede seu valor recuperável. Os a�vos 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.

2.12 - Emprés�mos e financiamentos
Os emprés�mos e os financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente, 

demonstrados pelo custo amor�zado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na 

demonstração das sobras e perdas durante o período em que estejam em aberto, u�lizando o método da taxa efe�va de juros.
Os emprés�mos 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.

2.13 - Contas a pagar aos fornecedores e cooperados
As contas a pagar aos fornecedores e cooperados são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores e cooperados no curso 

normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são 

apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amor�zado com o uso do método de taxa efe�va de juros. 

Na prá�ca, são normalmente reconhecidas ao valor da fatura correspondente.

2.14 - Provisões
As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera�va 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 es�mado 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 nas sobras ou perdas do exercício, como dispêndios/ despesas operacionais.

2.15 - Imposto de renda e contribuição social corrente
A Coopera�va, por alinhar um perfil de sociedade sem obje�vo 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 Coopera�va com operações realizadas com não-cooperados (atos com terceiros), são tributados pelo imposto de renda e pela 

contribuição social sobre o lucro líquido com base nas alíquotas vigentes, quando aplicável, u�lizando como regime de apuração o lucro real.
Considerando que a Coopera�va tem a polí�ca de operacionalizar somente com cooperados as bases tributáveis quando aplicável trata-se apenas de 

operações específicas estabelecidas pela legislação.

2.16 - Outros a�vos e passivos circulantes e não circulantes
Os outros a�vos 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.

2.17 - Capital social
As cotas de capital social de cada cooperado são classificadas no patrimônio líquido, conforme o ar�go 140 da Lei nº 13.097/2015. No caso de demissões, os 

cooperados tem seu capital devolvido conforme o Estatuto Social e a legislação coopera�vista e ficam classificados no passivo circulante e não circulante 

conforme definido a forma de devolução em estatuto e assembléia.

2.18 - Ajuste a valor presente de a�vos e passivos
Os a�vos 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 respec�vos a�vos e passivos. Dessa forma, os juros embu�dos nas receitas, despesas e custos associados a esses a�vos 

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 despesas e receitas financeiras no resultado por meio da u�lização do método da taxa efe�va de juros em relação aos fluxos de caixa. As 

taxas de juros implícitas quando aplicadas são determinadas com base em premissas e são consideradas es�ma�vas contábeis.

2.19 - A�vos e passivos con�ngentes e obrigações legais
As prá�cas contábeis para registro e divulgação de a�vos e passivos con�ngentes e obrigações legais são as seguintes: 

2.19.1 - A�vos con�ngentes
São reconhecidos somente quando há garan�as reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os a�vos con�ngentes com êxitos prováveis 

são apenas divulgados em nota explica�va.

2.19.2 - Passivos con�ngentes
São provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos 

con�ngentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explica�va e os passivos con�ngentes avaliados como de perdas remotas não 

são provisionados nem divulgados.

2.19.3 - Obrigações legais 
São registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a Coopera�va ques�onou a 

incons�tucionalidade de tributos.
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2.20 - Reconhecimento do ingresso/ receita 
O ingresso/ receita compreende o valor justo recebido ou a receber pela comercialização de produtos no mercado nacional no curso normal das a�vidades 

da Coopera�va. O ingresso/ receita é apresentado líquido dos impostos, das devoluções, dos aba�mentos, dos juros e dos descontos.
A Coopera�va reconhece o ingresso/ receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que bene�cios econômicos futuros fluirão 

para a en�dade e quando critérios específicos �verem sido atendidos para cada uma das a�vidades da Coopera�va, conforme descrição a seguir:

2.20.1 - Venda de produtos
A Coopera�va reconhece o ingresso/receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, não detém mais controle sobre a mercadoria vendida 

ou qualquer outra responsabilidade relacionada a propriedade desta, é provável que bene�cios econômicos futuros fluirão para a Coopera�va, os riscos e os 

bene�cios dos produtos foram integralmente transferidos ao comprador e quando critérios específicos �verem sido atendidos para cada uma das a�vidades da 

Coopera�va.

2.20.2 - Receita financeira
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efe�va de juros.

2.21 - Arrendamentos
Um arrendatário reconhece um a�vo de direito de uso que representa o seu direito de u�lizar o a�vo arrendado e um passivo de arrendamento que 

representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estavam disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de 

baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores con�nuam a classificar os arrendamentos entre 

financeiros ou operacionais.
Os contratos de arrendamento vigente em que a Coopera�va está classificada como arrendatária não representam valores materiais se considerado o 

conjunto dos números, assim optou por não reconhecer os a�vos de direito de uso e os passivos de arrendamento que são de baixo valor.

2.22 - Des�nações estatutárias e legais 
As des�nações estatutárias e legais são reconhecidas nas demonstrações financeiras da Coopera�va ao final do exercício, com base em seu estatuto social. 

As des�nações das sobras à disposição da Assembleia somente são provisionadas na data em que são aprovadas pelos cooperados, em Assembleia Geral 

Ordinária - AGO.

2.23 - Bene�cio a empregados 
Obrigações de bene�cios a empregados são mensurados em uma base não descontada e são incorridas como dispêndios conforme o serviço relacionado 

seja prestado.
O passivo é incorrido pelo valor esperado a par�r de uma obrigação legal ou constru�va de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo 

empregado, e a obrigação possa ser es�mada de maneira confiável.

2.24 - Ajuste de avaliação patrimonial
A realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial (basicamente depreciação) está sendo registrada diretamente na sobra à disposição da Assembléia Geral 

Ordinária, no patrimônio líquido.

2.25 - Demonstração do fluxo de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto. 

3 - Es�ma�vas e julgamentos contábeis crí�cos
As es�ma�vas e os julgamentos contábeis são con�nuamente avaliados e se baseiam na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expecta�vas de 

eventos futuros, consideradas razoáveis.

3.1 - Es�ma�vas e premissas contábeis crí�cas
Com base em premissas, a Coopera�va faz es�ma�vas com relação ao futuro. Por definição, as es�ma�vas contábeis resultantes raramente serão iguais aos 

respec�vos resultados reais. As es�ma�vas e premissas que apresentam um risco significa�vo, com probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores 

contábeis de a�vos e passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

3.1.1 - Perdas es�madas com créditos de liquidação duvidosa “impairment”
As perdas es�madas com créditos de liquidação duvidosa são calculadas mediante a aplicação de percentuais es�mados de perda sobre cada categoria da 

carteira de �tulo a receber. Esses �tulos a receber são classificados por categorias, considerando, substancialmente, a natureza do �tulo, sua condição de 

recebimento (vencido ou a vencer) e as garan�as existentes, conforme nota explica�va 6.

3.1.2 -  Perdas es�madas para não realização dos estoques
As perdas es�madas para não realização dos estoques foram registradas considerando os estoques obsoletos e de movimentação lenta, conforme nota 

explica�va 7.

3.1.3 - Perdas es�madas para não realização dos impostos e contribuições a recuperar
As perdas es�madas para não realização dos impostos e contribuições a recuperar foram cons�tuídas considerando a expecta�va de não realização da 

Administração quanto a recuperabilidade desses créditos, conforme nota explica�va 8.

3.1.4 - Provisão para con�ngências
A provisão para fazer face às prováveis perdas futuras é cons�tuída mediante a probabilidade de insucesso nas questões envolvidas, sendo prá�ca o 

provisionamento integral de prováveis obrigações, até o momento em que a obrigação é liquidada ou rever�da em função de nova avaliação dos consultores 
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jurídicos, conforme nota explica�va 16.

4 - Gestão de risco financeiro

4.1 - Fatores de risco financeiro
As a�vidades da Coopera�va a expõem a diversos riscos financeiros: risco de crédito, risco de liquidez, risco da a�vidade e risco de taxas de juros.
A gestão de risco é realizada pela Administração da Coopera�va, e está de acordo com as polí�cas definidas. A Administração da Coopera�va iden�fica, avalia 

e protege a Coopera�va contra eventuais riscos financeiros, bem como para áreas específicas, risco de vola�lidade do mercado de commodi�es agrícolas, risco 

de crédito e uso de instrumentos financeiros.

4.1.1 - Risco de crédito
Os riscos de crédito são medidos pela presença de situações potenciais que possam impactar nega�vamente no resultado e na situação patrimonial e 

financeira como consequência da falta de realização dos créditos registrados no a�vo, normalmente denominados instrumentos financeiros.
Os instrumentos financeiros como caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, emprés�mos e financiamentos, fornecedores, obrigações com 

cooperados e capital a res�tuir, estão registrados a valores contábeis, os quais se aproximam dos valores justos, conforme critérios mencionados nas 

correspondentes notas explica�vas das prá�cas contábeis. O controle desses instrumentos é efetuado através de estratégias operacionais visando liquidez, 

rentabilidade e segurança. 
É adotada polí�ca de negociar com pessoas �sicas e jurídicas que detenham capacidade de crédito e também de obter garan�as suficientes, quando 

considerado necessário, para mi�gar os riscos de perdas financeiras por mo�vo de inadimplência.
Em face aos riscos inerentes a a�vidade do setor primário a que estão expostos os cooperados existe risco permanente de inadimplência diante da 

ocorrência de frustrações de safra, no entanto, por conta desse risco, é man�da posição patrimonial e financeira apropriada para suportar esse �po de 

ocorrência, normalmente administrada através de prorrogações dos prazos de vencimento.

4.1.2 - Risco de liquidez
O risco de liquidez é medido pela capacidade de cumprir com as obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a estrutura de reservas 

financeiras, de a�vos e linhas de créditos disponíveis para captação de novos recursos e principalmente os fluxos de caixa.
As principais obrigações concentram-se, em ordem de relevância, com agentes financeiros, fornecedores e os próprios cooperados.
O gerenciamento do risco de liquidez considera análise de novos inves�mentos e a contratação de recursos no mercado financeiro mediante autorização 

anual da assembléia geral dos associados.
Na data base das demonstrações financeiras o índice de liquidez corrente e liquidez geral eram de 1,43 e 1,39, respec�vamente, não havendo indica�vos de 

falta de capacidade de liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou longo prazo.

4.1.3 - Risco da a�vidade
As principais a�vidades desenvolvidas possuem relação com a produção agrícola do quadro social, operando principalmente com a comercialização de 

insumos agrícolas e recebimento, limpeza, secagem, classificação, armazenamento e comercialização dessa produção. O principal risco inerente a essa a�vidade 

é o fator climá�co, o qual pode afetar de forma significa�va os volumes de produção, com reflexos sobre as projeções orçamentárias de receitas e margens de 

comercialização e eventualmente, a depender dos compromissos existentes entre as partes, refle�r nos riscos de crédito.
As polí�cas governamentais e oscilações na cotação das moedas e preços de commodi�es também são fatores significa�vos a serem considerados na análise 

dos riscos inerentes a a�vidade.

4.1.4 - Risco de taxas de juros
A Coopera�va não possui passivos sujeitos as oscilações relevantes de taxas de juros que possam afetar o nível de endividamento e os resultados. As 

operações bancárias (financiamentos) estão indexadas a taxas fixas que oscilam na grande maioria, entre 4,70% a 7,95% ao ano, perfazendo uma taxa média de 

6,19% ao ano.

4.2 - Gestão de capital
Os obje�vos da Coopera�va ao administrar seu capital são os de garan�r a existência de recursos suficientes para inves�mentos necessários para a 

con�nuidade do seu negócio e garan�r a liquidez necessária para suas a�vidades comerciais.
Os recursos administrados para os inves�mentos nos a�vos fixos da Coopera�va, requeridos para seu constante crescimento e atualização tecnológica, são 

ob�dos das sobras re�das e de recursos captados em linhas de financiamentos de longo prazo.
Os recursos necessários para garan�r a liquidez de suas a�vidades comerciais são ob�dos mediante a captação de recursos no mercado financeiro das 

modalidades crédito rural.

5 - Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são man�dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo da Coopera�va. As aplicações financeiras são de 
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor, sendo representadas 
substancialmente por Cer�ficados de Depósitos Bancários (CDB), remunerados com base em percentual da variação do Cer�ficado de Depósito Interbancário 
(CDI), considerando o valor, o prazo e a época da aplicação e podem ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos da Coopera�va.

 

Descrição  2020  2019 

Caixa e numerários em trânsito   948   750  

Bancos conta movimento
   

10.823 
   

8.392 
 

Aplicações financeiras
   

130.847 
   

60.754 
 

   
142.618 

   
69.896 
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6 - Contas a receber  

7 - Estoques 

(i) Asperdas es�madas com créditos de liquidação duvidosa (PECLD) são calculadas com base na análise de riscos dos créditos, que contempla a situação 
individual dos cooperados, as garan�as reais que suportam tais créditos e a avaliação dos consultores jurídicos. A provisão cons�tuída para fazer face a possíveis 
perdas no recebimento dos valores de contas a receber da Coopera�va é considerada suficiente pela Administração.

(ii) Calculado levando em consideração os prazos de vencimento dos �tulos. Os juros embu�dos nesses a�vos são descontados com intuito de reconhecê-
loem conformidade com o regime de competência. 

A Administração da Coopera�va avaliou e cri�cou seus estoques e cons�tuiu conservadoramente perdas es�madas para não realização, obsolescência 
de estoques e para estoques de movimentação lenta, em montante suficiente para cobrir eventuais perdas.

2020 2019
Não Não

Descrição Circulante circulante Total Circulante circulante Total
Conta financiada, títulos e notas promissórias 406.901 78.545 485.446 321.564 83.633 405.197
(-) Ajuste a valor presente (ii) (2.802) - (2.802) (2.237) - (2.237)
(-) Dispêndios a apropriar (510) - (510) (525) - (525)
(-) Ingressos/ receitas a apropriar(ii) (9.275) - (9.275) (7.786) - (7.786)
(-) Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa (i) (8.191) (76.751) (84.942) (6.199) (79.542) (85.741)

386.123 1.794 387.917 304.817 4.091 308.908

 

Descrição  2020  2019 

Mercadorias para revenda  300.242    233.885  
Produtos agrícolas   2.682    4.606  
Matérias-primas   8.449    13.397  
Produtos em elaboração e transformação   9.178    10.841  
Almoxarifado   1.372    1.326  
Mercadorias em poder de terceiros   48.405    8.823  
(-) Provisão para perdas de estoque  (4.139)  (3.947) 
(-) Ajuste a valor presente  (1.535)  (676) 

  364.654    268.255  

 

8 - Impostos e contribuições a recuperar

(i) Com advento do decreto n° 64.213/2019, houve a revogação ao direito à apropriação de crédito do ICMS rela�vo às mercadorias beneficiadas com isenção, 
especificamente insumos agropecuários, presente no ar�go 41, do Anexo I do RICMS. A Organização das Coopera�vas do Estado de São Paulo - OCESP ingressou com uma 
ação demandado de segurança cole�vo contra a Fazendo do Estado de São Paulo,posto que o referido decreto não resguardou o princípio cons�tucional da anterioridade, 
violando o direito do contribuinte.Em 29 de novembro de 2019 houve um desfecho favorável da demanda, entretanto, conservadoramente, a Coopera�va cons�tuiu um 
valor de provisão sobre os créditos registrados que compreende o período de maio a dezembro de 2019 no montante de R$ 5.111,aguardando a finalização do processo 
que até o final do exercício de 2020, ainda não havia sido concluído.

(ii) A Coopera�va analisa e busca alterna�vas e soluções para a operacionalização dos créditos de ICMS cons�tuídos sobre as operações realizadas entre os estados de 
São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. Conservadoramente, foi cons�tuída provisão para não realização sobre esses créditos considerando as circunstancias atuais de 
possibilidade de realização no montante de R$ 9.391.

(iii) Com o advento da Lei 10.865/2004, ar�go 21, as sociedades coopera�vas agropecuárias foram inseridas na regra de apuração não-cumula�va das contribuições 
do PIS e da COFINS. A Administração da Coopera�va, devido às dúvidas quanto à realização desses créditos, considerando que a Coopera�va opera somente com atos 
cooperados, que não são tributados, e que a possibilidade de realização nesse momento é somente através de pedidos de ressarcimento junto ao fisco, decidiu cons�tuir 
perdas es�madas para não realização no montante total dos créditos.

2020 2019
Não Não

Descrição Circulante circulante Total Circulante circulante Total
ICMS 14.030 9.391 23.421 15.729 11.259 26.988 
PIS - 9.439 9.439 - 8.242 8.242 
COFINS - 43.476 43.476 - 37.960 37.960 
IRRF a recuperar - 6.083 6.083 - 5.573 5.573 
CSLL - 336 336 - 336 336 
(-) Provisão para ICMS (i) / (ii) (5.111) (9.391) (14.502) (5.111) (11.259) (16.370)
(-) Provisão para PIS/COFINS não-cumulativos (iii) - (52.915) (52.915) - (46.202) (46.202)

8.919 6.419 15.338 10.618 5.909 16.527 
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9 - Outros a�vos

10 - Bens des�nados à venda

a - a  - Movimentação do imobilizado – custo e AAP 

b - Movimentação da depreciação acumulada 

Em 31 de dezembro de 2020 o saldo está substancialmente composto por adiantamentos feitos com a finalidade de obtenção de melhores condições nas negociações 
junto aos fornecedores quanto a garan�a de entrega dos produtos e valores. 

Os saldos estão compostos por valores correspondentes a bens recebidos pela Coopera�va como forma de pagamento, em ações de cobrança exercidas pelos 
assessores jurídicos da Coopera�va contra os devedores inadimplentes. 

Parte dessas propriedades, estão arrendadas em virtude de não poderem ficar sem u�lização perante aos órgãos governamentais, inclusive estão aguardando 
regularização e liberação judicial para que possam efetuar a venda, cuja regularização já estará liberada no primeiro trimestre de 2021.

 
Descrição  2020   2019  
Outros ativos  10.164   1.592  

 

11 - Imobilizado 

A Administração da Coopera�va contratou empresa especializada para apuração do custo atribuído (“Deemed Cost”) de seus imobilizados, das contas de terrenos, 
edificações e terras de uso de exploração que emi�u laudo técnico que foi base para os registros contábeis. O resultado do trabalho apurou um acréscimo no a�vo 
imobilizado em contrapar�da do patrimônio líquido na conta de Ajuste de avaliação patrimonial (AAP). A Administração não cons�tuiu a provisão dos tributos diferidos, 
considerando a par�cularidade da Coopera�va, que opera somente com atos cooperados.

Foi também contemplada no laudo dos peritos independentes, a análise da vida ú�l remanescente e a determinação dos valores residuais finais, as quais foram 
cri�cadas e avaliadas no exercício, concluindo-se que não houve alteração.

Portanto, a despesa de depreciação nos exercícios está ajustada levando em consideração as referidas análises.
A Administração da Coopera�va revisou o valor residual e a vida ú�l-econômica remanescente dos bens do a�vo imobilizado e não foram iden�ficadas modificações 

relevantes nas es�ma�vas anteriormente determinadas. Também não foi iden�ficada a necessidade de registro de provisão para ajuste dos bens aos seus valores 
recuperáveis (“impairment”).

 

                2020  2019 

  Taxa            
  anual de      Depreciação     
Descrição  depreciação   Custo  AAP  acumulada  Total  Total 

Terrenos  -  17.223   9.916    -   27.139   24.836  
Edificações  1,67% a 6,67%  44.410   12.353   (9.945)  46.818   47.869  
Máquinas e equipamentos  10,00% a 20,00%  11.811    -   (6.316)   5.495    7.425  
Veículos  20,00%  10.276    -   (2.036)   8.240   10.543  
Equipamentos de informática  20,00% a 23,53%   5.426    -   (4.063)   1.363    1.174  
Móveis e utensílios  4,00% a 20,00%   7.824    -   (4.681)   3.143    3.100  
Terras de uso e exploração  -   8.357   277   (180)   8.454    8.116  
Culturas em formação  4,00%  24    -   (7)  17   17  
Construções em andamento  -   2.768    -    -    2.768    1.946  
Outros  4,00% a 20,00%   2.117    -   (1.644)  473   838  

    110.236   22.546   (28.872)  103.910   105.864  

 

Saldo Saldo Saldo

Descrição 1º/1/2019 Adições Baixas Transferência
31/12/201

9 Adições Baixas Transferência
31/12/202

0

Terrenos 23.576 1.260 - - 24.836 2.303 - - 27.139 
Edificações 49.319 2.540 - 3.851 55.710 - - 1.053 56.763 
Máquinas e equipamentos 8.117 5.333 (414) (169) 12.867 244 (1.300) - 11.811 
Veículos 11.016 2.624 (1.550) 160 12.250 1.449 (3.423) - 10.276 
Equipamentos de informática 5.338 698 (442) 14 5.608 649 (860) 29 5.426 
Móveis e utensílios 7.139 761 (478) (5) 7.417 671 (235) (29) 7.824 
Terras de uso e exploração 3.013 400 - 4.705 8.118 550 - (34) 8.634 
Culturas em formação 24 - - - 24 - - - 24 
Construções em andamento 6.823 3.680 (7) (8.550) 1.946 1.852 - (1.030) 2.768 
Outros 2.351 861 (790) (6) 2.416 287 (597) 11 2.117 

116.716 18.157 (3.681) - 131.192 8.005 (6.415) - 132.782 

Saldo Saldo Saldo
Descrição 1º/1/2019 Adições Baixas 31/12/2019 Adições Baixas 31/12/2020

Edificações (7.018) (823) - (7.841) (2.104) - (9.945)
Máquinas e equipamentos (4.257) (1.186) 1 (5.442) (1.242) 368 (6.316)
Veículos (1.656) (443) 392 (1.707) (1.285) 956 (2.036)
Equipamentos de informática (3.988) (452) 6 (4.434) (479) 850 (4.063)
Móveis e utensílios (3.825) (555) 63 (4.317) (581) 217 (4.681)
Terras de uso e exploração (1) (1) - (2) (178) - (180)
Culturas em formação (7) - - (7) - - (7)
Construções em andamento - - - - - - -
Outros (1.382) (196) - (1.578) (195) 129 (1.644)

(22.134) (3.656) 462 (25.328) (6.064) 2.520 (28.872)
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1 2 - Emprés�mos e financiamentos

13 - Fornecedores 

14 - Obrigações sociais e tributárias 

1 5 - Outros passivos

1 6 - Provisão para con�ngências e depósitos judiciais

Os encargos contratuais são os normais de mercado para a modalidade específica. As garan�as são avais dos diretores e penhores.
A natureza do saldo de emprés�mos, é na linha de crédito rural captado pela Coopera�va para pagamento aos fornecedores de insumos para revenda aos 

cooperados.

(i) O saldo é composto substancialmente pelos valores a pagar à fornecedores de insumos agrícolas, que são disponibilizados nas lojas da Coopera�va, 
adquiridos diretamente dos fabricantes, quando possível e conveniente, para que a Coopera�va possa ofereceras melhores condições de preço e prazo aos seus 
cooperados.

(ii) O ajuste a valor presente é calculado levando em consideração os prazos de vencimento dos �tulos. Os juros embu�dos nesses passivos são descontados 
com intuito de reconhecê-los em conformidade com o regime de competência. 

(i) - Em 31 de dezembro de 2020 o saldo está substancialmente composto por adiantamentos feitos por associados.

Tributárias e cíveis – provisão cons�tuída para fazer face às possíveis perdas nas ações tributárias cíveis e está parcialmente coberta por depósitos judiciais. 
Foi cons�tuída com base na expecta�va dos consultores jurídicos para as ações cuja perda foi julgada provável. O saldo desta provisão está composto por 
autuação do Fisco referentes ao IRPJ e CSLL rela�vas às an�gas operações do supermercado e uma discussão sobre os créditos de ICMS tomados indevidamente 
do ponto de vista do Fisco Estadual, sobre aquisição de sal do estado do Rio Grande do Norte que possui bene�cios fiscais.

 

              2020          2019 

        Não      Não   
Vencimento final  Modalidade  Encargos anuais  Circulante  circulante  Total  Circulante  circulante  Total 

abr/22  Crédito rural  De 4,70% a 7,95%  482.518    42.946   525.464   347.311   51.265   398.576  

      482.518    42.946   525.464   347.311   51.265   398.576  

 

 

          2020          2019 

    Não      Não   
Descrição  Circulante  circulante  Total  Circulante  circulante  Total 

Fornecedores (i)  135.215    10.932   146.147   68.589  420   69.009 
(-) Ajuste a valor presente (ii)  (2.121)  -   (2.121)  (1.047)   -  (1.047) 

  133.094    10.932   144.026   67.542  420   67.962 

 

 

Descrição  2020  2019 

Salários a pagar   1.682   1.564  
Honorários  114    214  
INSS  972    909  
FGTS  320    297  
IRRF   1.480    719  
INSS - Funrural  6    11  
Prêmio produtividade   2.660   1.932  
Outros  96    72  

   7.330   5.718  

 

          2020          2019 

Descrição  Circulante  

Não 
circulante  Total  Circulante  

Não 
circulante  Total 

Vendas para entrega futura  1.663    -    1.663   2.116    -   2.116  
Venda à ordem  1.504    -    1.504    424    -   424  
Credores diversos  1.570    -    1.570    499    -   499  
Capital social a restituir  1.276    -    1.276   1.641    -   1.641  
Consórcios a pagar  156    -   156    513    -   513  
Aluguéis a pagar  217    -   217    214    -   214  
Honorários a pagar  787    -   787    -    -   -  
Outras obrigações (i)  3.395   718    4.113    222   718   940  

  10.568   718   11.286   5.629   718   6.347  

Descrição  2020  2019

Tributárias e cíveis   1.818   1.821 
Trabalhistas   1.900   1.228 

 3.718   3.049 
Depósitos judiciais  

(947)  
(552)

  2.771   
2.497 
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Trabalhistas- provisão para fazer face as possíveis perdas em ações trabalhistas e está parcialmente coberta por depósitos judiciais. Foi cons�tuída com base 
na expecta�va dos consultores jurídicos para as ações cuja perda foi considerada provável.

A Coopera�va 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 consultoria jurídica da Coopera�va para fazer face a 
eventuais perdas que possam advir no futuro.

De acordo com as legislações vigentes, as operações da Coopera�va estão sujeitas a revisões pelas autoridades fiscais em períodos prescricionais diferentes 
para os diversos impostos e contribuições federais, estaduais e municipais. A Administração da Coopera�va é de opinião que todos os impostos têm sido pagos 
ou provisionados adequadamente e, em 31 de dezembro de 2020 e 2019, e que não era conhecida nenhuma con�ngência relevante rela�va a tributos, com 
perspec�va de perda provável.

17 - Passivos con�ngentes
A Coopera�va discute ações, cíveis e trabalhistas nos montantes, em 31 de dezembro de 2020, de R$1.573 e R$1.408, respec�vamente (R$ 1.573 e R$ 741 em 

2019). A opinião dos consultores jurídicos quanto ao risco de perda no desfecho desses processos até o momento é classificada como possível, mas não provável. 
As ações trabalhistas por natureza e histórico são passíveis de acordos de menor monta.

18 - Patrimônio líquido

a - Capital social
O capital social é formado por cotas partes distribuídas entre os cooperados. De acordo com o Estatuto Social, cada cooperado tem direito a um só voto, 

qualquer que seja o número de suas cotas partes.

b - Des�nações estatutárias
De acordo com o Estatuto Social da Coopera�va e a Lei 5.764/1971, a sobra líquida do exercício terá a seguinte des�nação:

• - 30% para reserva legal, des�nada a reparar perdas e atender ao desenvolvimento de suas a�vidades;
• - 5% para reserva de assistência técnica, educacional e social - RATES, des�nada à prestação de assistência aos cooperados, familiares e aos empregados 
da Coopera�va, nos termos de regulamentação própria a ser definida em Assembléia Geral, sendo indivisível nos casos de dissolução e liquidação da 
Coopera�va;
• - Além dessas reservas a Assembléia Geral poderá aprovar oportunamente outros fundos.

c - Sobras à disposição da AGO
As sobras apuradas após a cons�tuição das reservas legais e des�nações estatutárias ficam à disposição da Assembléia Geral Ordinária (AGO) para 

deliberação quanto a sua des�nação. De acordo com a legislação que rege as sociedades coopera�vas, Lei 5.764/1971, e o Estatuto Social, as sobras à disposição 
da AGO podem ser capitalizadas ou distribuídas aos cooperados de acordo com a usufruição dos serviços da Coopera�va no exercício ou, ainda, incorporadas em 
reservas conforme deliberação dos cooperados na Assembléia Geral. 

19 - Ingresso operacional líquido 

20 - Dispêndios com produtos, mercadorias e serviços vendidos

  2020  2019 

Sobra do exercício   47.842   16.571  

Constituição de reservas estatutárias:     
Reserva legal - 30%  (14.352)  (4.971) 
RATES - 5%  (2.392)  (829) 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial (imobilizado)   346   347  
Utilização da RATES   833    1.956  
Transferência de créditos realizados para fundo para desenvolvimento  (5.479)  (8.440) 
Transferência fundo para expansão  (10.000)   - 

Sobras à disposição da AGO   16.798    4.634  

 

Descrição  2020  2019 

Vendas de produtos, mercadorias e serviços: cooperados   1.229.555  878.817  
Deduções do ingresso bruto     
Ajuste a valor presente – AVP   (2.802)  (2.237) 
Impostos incidentes sobre vendas: cooperados  (4.329)  (3.002) 
Devoluções e abatimentos: cooperados  (103.252)  (66.891) 

   1.119.172   806.687  

 

 
Descrição  2020  2019 

Mercadorias  (892.114)  (648.189) 
Produtos agrícolas  (49.432)  (24.251) 
Animais  (10.723)  (2.973) 

  (952.269)  (675.413) 
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21 -  Dispêndios com pessoal

22 - Dispêndios administra�vos e gerais

23 - Dispêndios com vendas

24 - Outros ingressos operacionais

25 - Ingressos (dispêndios) financeiros

 

 

 
 
 
 
 
  

 

   

 

 
 
 

  
  
  

  
  

  

 

Descrição   2020   2019
Salários e honorários   (23.321)   (22.503)
Encargos sociais   

(12.266)   
(11.829)

Férias, 13º salário e indenizações   
(6.160)   

(5.766)
Vale alimentação

  
(5.659)

  
(5.440)

Prêmios e gratificações
  

(8.833)
  
(5.881)

Convenio médico/seguro de vida
  

(4.287)
  
(4.190)

Outros
  

(590)
  

(960)

  

(61.116)

  

(56.569)

 

Descrição 2020 2019

Provisão para não realização de tributos (5.492) (9.934)
Prestadores de serviços (2.425) (3.718)
Aluguéis e arrendamento (3.006) (2.853)
Combustíveis e lubrificantes (2.804) (2.811)
Implantação de sistemas (3.813) (2.785)
Depreciação e amortização (4.690) (2.593)
Provisão para perdas de estoque (611) (2.450)
Materiais de expediente e limpeza (2.476) (2.296)
Manutenção de veículos e máquinas (1.892) (2.292)
Água e energia elétrica (1.796) (1.833)
Comunicações (1.717) (1.771)
Seguros (1.688) (1.570)
Confraternizações (403) (1.154)
Provisão (reversão) para contingências (673) 717 
Outros (1.351) (3.188)

(34.837) (40.531)

Descrição  2020   2019

Frete sobre distribuição das vendas  (10.863)   (8.798)
Quebras e perdas eventuais  (1.605)   (2.870)
Viagens e estadias  (1.804)   (1.537)
Assistência técnica  (2.957)   (1.280)
Bonificações e brindes  (2.156)   (1.139)
(Reversão)constituição de perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa   807   (1.069)
Propaganda e publicidade  (702)   (808)
Feiras/ eventos / exposição  (622)   (699)
Comissões e corretagem  (352)   (431)
Outros  (206)   (1.175)

  
(20.460)   

(19.806)

 

Descrição  2020   2019  

Bonificações e brindes recebidos   10.469    5.156  

Recuperação de tributos   1.096    4.803  
Ingressos de taxas de custeio   1.281    1.671  
Recuperação de dispêndios   1.741   744  
Ganho de capital   1.368   17  
Outros   1.749    1.104  

   17.704    13.495  

 

Descrição   2020   2019

Ingressos     
Juros incorridos   

7.273    15.227 
Rendimentos de aplicações financeiras   

2.150   
3.776 

Descontos obtidos
   

795 
  
1.398 

Variação monetária ativa
  

4.274 
  
1.389 

Outros
   

147 
  

211 

  
14.639 

   
22.001 

Dispêndios

    Juros incorridos

  

(27.658)

  

(25.947)
Descontos concedidos

  

(2.560)

  

(1.867)
Variação monetária passiva

  

(1.244)

  

(484)
Outros

  

(911)

  

(1.439)

  

(32.373)

  

(29.737)
(17.734) (7.736)
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26 -  Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros a�vos e passivos constantes no balanço patrimonial estão registrados a valores contábeis, os quais se aproximam dos valores 

justos, conforme critérios mencionados nas correspondentes notas explica�vas das prá�cas contábeis. O controle desses instrumentos é efetuado através de 
estratégias operacionais visando liquidez, rentabilidade e segurança. 

Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e restritas aos instrumentos a seguir relacionados:

Classificação:
(i) A�vo ao custo amor�zado.
(ii) Passivos ao custo amor�zado.

A Administração da Coopera�va conservadoramente, não realizou nos exercícios de 2020 e 2019, operações com deriva�vos e quaisquer outros a�vos em 
caráter especula�vo.

27 - Produção agrícola armazenada

A Coopera�va possui em seus armazéns produção agrícola de propriedade de cooperados para futura comercialização dos seguintes produtos:

A Coopera�va é responsável pela guarda dos estoques, sendo os serviços prestados remunerados pela taxa de armazenagem (no caso dos produtos 
agrícolas) e pelas taxas de confinamento (no caso dos animais).

28 - Cobertura de seguros

A Administração da Coopera�va adota a polí�ca 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.

  Nota  Classificação  2020  2019 
Ativos financeiros         
Caixa e equivalentes de caixa  5  (i)  142.618   69.896  
Contas a receber  6  (i)  387.917   308.908  
Outros ativos  9  (i)  10.164    1.592  

      540.699   380.396  

Passivos financeiros         
Empréstimos e financiamentos  12  (ii)  525.464   398.576  
Fornecedores  13  (ii)  144.026   67.962  
Outros passivos  15  (ii)  11.286    6.347  

      680.776   472.885  

 

        Quantidade      

Valor de 
mercado (em 

R$) 
Produto  Unidade  2020  2019  2020  2019 
Milho  Saca   14.822    24.311   1.111.650   1.215.550  
Café  Saca   19.077    9.931    9.729.270   4.121.365  
Bovinos  Cabeça   1.180  -   5.946.243   -  
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Recursos humanos

A coopera�va está constantemente inves�ndo no aperfeiçoamento e desenvolvimento de seus funcionários, por meio de treinamentos 
técnicos, gerenciais e mo�vacionais, totalizando 3.140 horas de capacitação em 2020. Com a finalidade de garan�r a qualidade de vida de seus 
colaboradores, a Camda também realiza a concessão de bene�cios e assistência médica a todos os funcionários.

Quadro social
Para os associados Camda disponibilizamos assistência técnica gratuita - diretamente na propriedade - nas áreas veterinárias e 

agronômicas, além de dias de campo, palestras, cursos e treinamentos sobre novas tecnologias, programas de incen�vo as boas prá�cas agrícolas 
e segurança no campo e outras campanhas na matriz e filiais. Diante da pandemia ocorrida em 2020, as ações ocorreram de forma virtual. Com 
isso ocorreram algumas palestras relacionadas ao meio ambiente, três exposição e feiras e 21 treinamentos técnicos, onde a Camda ofereceu 
para cerca de 31 mil pessoas a importância e o compromisso ambiental com novas tecnologias. Exis�u também 10º Simpósio de Reprodução 
Bovina: Reproducamda virtual – ação esta que a�ngiu mais de 10.000 visualizações durante a semana na qual a a�vidade aconteceu. Agora 
iremos detalhar as ações de maior importância no ano de 2020:

Fazenda Experimental

A Fazenda Experimental Camda - com 186 ha dimensionados nos seguimentos pecuária, agrícola, viveiro de mudas e áreas de experimentos 
- tem capacidade para mais de 700 mil mudas com mais de 80 variedades de árvores na�vas, eucalipto, palmito pupunha, mogno africano, 
ornamentais, mudas de coco anão e sementes de café, com cer�ficação e termo de conformidade estabelecidos pelo Mapa.

Através do uso de sementes de qualidade aliada à prá�ca de Coffea Arábica e Coffea Canephora u�lizadas nas mudas de café enxertadas e 
sem enxerto, conforme normas exigidas, estaleiros elevados e 100% de u�lização de substrato na produção de mudas, o aproveitamento é 
bastante sa�sfatório.

Em nossa unidade pós-colheita de café, a produção de sementes é armazenada em câmara fria, que é uma unidade conservadora de 
material gené�co de uso imediato com potencial de uso futuro, onde ocorre o descarte e excessos, o que diferencia das que não interessa ao 
melhoramento gené�co.

Destacam-se em nossa área agrícola os demonstra�vos in loco para que o associado possa verificar qual variedade mais se destaca em 
resistência e qualidade na atual situação climá�ca.

A fazenda disponibiliza uma área experimental des�nada às empresas para difundir na região tecnologia e fornecer ao cooperado amparo e 
incen�vo, repassando também novas possibilidades para o cul�vo de café e as mais diversas culturas. 

Destacamos aqui também sobre as feiras comerciais que a Camda realiza na fazenda: Exposoja e Reproducamda. Além disso, possui uma 
estrutura completa de curral com tronco de contenção e balança digital, bretes de contenção para cursos de inseminação, rédeas e doma 
racional; pastos rotacionados para criação de gado PO e comercial; ordenha mecânica, alta tecnologia na produção de bezerros por FIV e uma 
ampla área para confinamento. A par�r de 2020 o confinamento Camda contou também com o serviço de boitel, com modernas instalações, 
contendo 40 baias para 2.500 cabeças, sendo 2 ciclos por ano – serviço este des�nado somente ao gado do cooperado Camda.

Laboratório de Análises Agronômicas

O laboratório de análises agronômicas da Camda atua desde 2011, prestando serviços de qualidade e comprome�dos com a sa�sfação de 
seus cooperados.

São executados serviços de análises químicas do solo (macronutrientes+ micronutrientes e Enxofre), análises �sicas do solo (teor de silte, 
argila, areia total) e análises de tecido vegetal (macronutrientes+ micronutrientes e Nitrogênio) com segurança, seriedade e eficiência,  buscando 
sempre qualidade em serviços e melhoria na execução dos processos.

Dispomos de equipamentos modernos, profissionais capacitados e comprome�dos. O laboratório é cer�ficado pelo Programa 
Interlaboratorial Sistema IAC de Análise de Solo e Programa Interlaboratorial de Análise de Tecido Vegetal (Esalq-USP), atestando que as análises 
são feitas com o máximo controle de qualidade, resultando em alta confiabilidade.

 
Posto de recebimento de embalagens vazias de Agrotóxicos

Todos os cooperados são orientados a fazer a devolução das embalagens vazias  de agrotóxicos  em nossas unidades, onde segue o endereço 
de devolução  na nota fiscal no ato da compra do  defensivo agrícola.

Preocupada com a preservação ambiental, a Camda inves�u em postos de recebimento de embalagens vazias de agrotóxicos. Atualmente, 
possui 2 postos próprios – Adaman�na e Penápolis – e mais 35 conveniados para beneficiar os associados. Ao longo do ano de 2020 os postos de 
Adaman�na e Penápolis somaram a re�rada de 6 ton de embalagens vazias do meio ambiente, dando a elas o des�no correto. Além disso, 
constantemente as unidades da Camda realizam coletas i�nerantes de embalagens para facilitar a entrega ao produtor rural e posteriormente 
estas são encaminhadas para des�nação final: reciclagem ou incineração. Mais uma vez a coopera�va cumpre sua missão em contribuir para 
garan�r um planeta mais sustentável às futuras gerações.

Atividades socioambientais em 2020
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PARECER DO CONSELHO FISCAL 
Nós os abaixo assinados, membros efetivos do CONSELHO  FISCAL, da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina, nos termos do Estatuto Social, 
tendo examinado as contas e demais documentos desta cooperativa, declaramos que o presente Balanço Geral, reflete fielmente a escrituração das 
operações realizadas durante o ano de dois mil e vinte, e somos de parecer que o mesmo seja aprovado.

Adamantina, 18 de fevereiro de 2021.

NELSON  TADAO MATSUDA
CPF: 028.020.438-89 

ISMAEL DE FREITAS CALORI
CPF: 069.550.468-10

JOSE DE OLIVEIRA SANTOS NETO
CPF: 779.534.608-15

CONSELHO FISCAL:

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras

  Aos Cooperados e Administradores da
Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina – CAMDA
Adamantina SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina – CAMDA (cooperativa), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa 
Agrícola Mista de Adamantina – CAMDA em 31 de dezembro de 2020, 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
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 financeira”. Somos independente 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 
responsabilidade éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

 
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro  de 2019, apresentados para fins de  comparação, foram examinados por outros auditores independentes, cujo 

relatório datado de 24 de janeiro de 2020, não continha modificação.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de 

forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, 
com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.

Responsabilidades da administração e da governança 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 causadas 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 governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro, e emitir relatório de auditoria  contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao 
longo da  auditoria. Além disso:

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independente 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 e erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, concluio, falsificação, omissão ou representações falsar intencionais.

- 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.

- Avaliamos a adequação das politicas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- 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 á 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 
podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive divulgações e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de 
auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto SP, 22 de janeiro de 2021.

Inoveaud  Auditores Independentes
CRC 2SP033908/O-3

Júlio César de Souza Nunes
Contador CRC 1SP186234/O-2
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Planejamentos e metas para 2021

Estrutura Administrativa

Meta de vendas em R$ 1.000,00

Insumos/lojas agropecuária. . . . . . . . R$ 1.146.380

Café, milho/soja e mudas . . . . . . . . . . . R$ 102.207
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R$ 1.248.587

Recebimento/compra de produtos agrícolas:

Café . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43.000 sacas/limpo
Milho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900.000 sacas
Soja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 sacas

Produção Própria:

Suplemento mineral. . . . . . . . . . . . 1.755.000 sacas
Ração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.390.000 sacas
Mudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450.000 unidades

Laboratório

Análises agronômicas . . . . . . . . . . . 8.900 análises

Perspectivas 
de crescimento

 
- Iniciar a construção e instalação de silos para 

recebimento e armazenamento de milho em Campo 
Grande/MS e Lençóis Paulista/SP;

- Aumentar o recebimento de soja através da 
intercooperação e armazéns conveniados em várias 
regiões onde atuamos;

- Abertura de novas filiais ao longo do ano;
- Manter o programa de reprodução animal com 

estrutura de confinamento e semiconfinamento para 
mais 6.000 cabeças bovinas;

- Continuar explorando o potencial de sementes, 
florestas e HF;

- Manter a assistência técnica gratuita e o 
desenvolvimento tecnológico para produção de soja e 
outras culturas em defesa dos interesses econômicos 
dos cooperados. 

- Investir em novos equipamentos e sistemas de 
informática;

- Reforma e atualização do Estatuto Social.

Diretoria Executiva (mandato 1º/abril/2020 a 31/março/2024): 
Osvaldo Kunio Matsuda - Presidente

Waldomiro Teixeira de Carvalho Junior - Superintendente
Gumercindo Fernandes da Silva - Secretário

CONSELHO ADMINISTRAÇÃO
Fernando Di Raimo

João Teixeira Marques Caldeira
José Polon Morelato

Julio Marcio Pereira de Oliveira
Lívia Gonçalves de Souza

Kellmanny Maycoll Barros de Oliveira

CONSELHO FISCAL 
 (mandato 1º/abril/20020 a 30/março/2021)

EFETIVOS:  
Ismael de Freitas Calori

Jose de Oliveira Santos Neto
Nelson Tadao Matsuda

 
SUPLENTES:                                                                                                             

João Edson Arelhano
Mario Cezar Vieira de Souza

Rubens Mozzini
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