ERRATA
Notícias Bancoop – Balanço Social 2009
Na página 43, no item 3.4, a tabela relativa à
alteração de prática contábil onde se lê,

Ativo circulante
Ativo não circulante

Saldo
Reversão Apuração
Saldo
auditado
dos
de rateios ajustado
valores a futuros
vencer
78.943
(36.483)
42.460
56.639
(32.711)
13.879
37.807
135.582
(69.194)
13.879
80.267

O correto é,

Ativo circulante
Ativo não circulante

Saldo
Reversão Apuração
Saldo
auditado
dos
de rateios ajustado
valores a futuros
vencer
78.943
(36.483)
13.879
56.339
56.639
(32.711)
23.928
135.582
(69.194)
13.879
80.267

Na página 18, onde se lê “Total de
unidades: 6.358”, o correto é Total de
unidades: 6.354. Onde se lê “Unidades em
empreendimentos concluídos: 4.152”, o correto
é Unidades em empreendimentos concluídos:
4.148. Onde se lê “Total de unidades
entregues: 5.337”, o correto é Total de
unidades entregues: 5.333. Onde se lê
“Unidades entregues pela atual gestão: 651”, o
correto é Unidades entregues pela atual
gestão: 595. Onde se lê “Unidades em
empreendimentos concluídos e com escritura
liberada: 3406”, o correto é Unidades em
empreendimentos concluídos e averbados:
3.402.
Na página 19, na tabela de unidades, na
linha referente ao empreendimento 20
Residencial Santak, onde se lê “56 unidades
entregues”, o correto é 52 unidades entregues.
Onde se lê “56 unidades totais no
empreendimento”, o correto é 52 unidades
totais no empreendimento.
Na mesma tabela, na linha Total, onde
se lê “5.337 unidades entregues”, o correto é
5.333 unidades entregues. Onde se lê “6.358
unidades totais”, o correto é 6.354 unidades
totais.
Ainda na página 19, na tabela Unidades
entregues pela atual gestão, na linha de Total,
onde se lê “651 unidades”, o correto é 595
unidades.

Na página 20, onde se lê “Total de
unidades em empreendimentos concluídos:
4.152”, o correto é Total de unidades em
empreendimentos concluídos: 4.148.
Na tabela de empreendimentos, na linha
15 Residencial Santak, onde se lê “56
unidades”, o correto é 52 unidades. Na linha
Total, onde se lê “4.152 unidades”, o correto é
4.148 unidades.
Na página 21, onde se lê “Unidades em
empreendimentos concluídos e averbados:
3.406”,
o
correto
é
Unidades
em
empreendimentos concluídos e averbados:
3.402.
Na mesma página, na tabela de
unidades averbadas, na linha 12 Residencial
Santak, onde se lê “56 unidades averbadas”, o
correto é 52 unidades averbadas. Na linha
Total, onde se lê “3.406 unidades averbadas”,
o correto é 3.402 unidades averbadas.
Na página 22, onde se lê “As 88
unidades da seccional Swiss Garden estão em
fase de final de construção. Assim que estas
unidades forem entregues, restarão 502
unidades repassadas a cooperados em
construção. Ou seja, apenas 502 cooperados
aguardam a entrega de suas unidades”, o
correto é As 88 unidades da seccional Swiss
Garden estão em fase de final de construção.
Duas delas ainda não foram repassadas.
Assim que estas unidades forem entregues,
restarão 504 unidades repassadas em
construção. Ou seja, apenas 504 cooperados
aguardam a entrega de suas unidades.
Ainda na página 22, onde se lê “Das 586
unidades repassadas em construção, 84 são
permutas.
Desta
forma,
apenas
502
cooperados aguardam a entrega de unidades”,
o correto é Das 588 unidades repassadas em
construção, 84 são permutas. Desta forma,
apenas 504 cooperados aguardam a entrega
de unidades.

