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    Perfil 

A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, com matriz em Castro (PR), foi fundada em 1951. De origem 
holandesa possui Unidades em Ponta Grossa, Piraí do Sul, Curiúva, Ventania,  Itaberá (SP). Toda a estru-
tura funcional conta com 961 colaboradores e 782 cooperados que produzem em larga escala cereais: 
milho, trigo, cevada e aveia, as leguminosas - soja e feijão, além de forrageiras. 
Atua na industrialização do leite, batata, carnes, rações e sementes. Os produtos têm marca própria e 
de terceiros, importantes parceiros que contribuem para o desenvolvimento da linha  e consequente 
aumento da representatividade no mercado. 
Com um faturamento anual de R$ 1,7 bi, um crescimento de 11% em relação ao ano anterior, posiciona-
-se entre as maiores e melhores cooperativas do País. De acordo com o Anuário do Agronegócio 2013, 
publicado pela Globo Rural figura-se entre as 500 maiores do Agronegócio, entre as 50 maiores por 
categoria e entre as 10 melhores do setor.

RECONHECIMENTO - Em 2013 conquistou o Prêmio Excelência em Gestão,  promovido pelo  Serviço 
Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop), em parceria com a Fundação Nacional da 
Qualidade (FNQ). A gestão na Castrolanda é sustentada nas três vertentes: social, ambiental e econômi-
ca. O crescimento expressivo dos últimos segue os princípios e valores ensinados pelos fundadores se 
traduzem até os dias de hoje: a união, a ética, o comprometimento, a valorização das pessoas, a criativi-
dade e a liderança - fatores que levam a transparência para a manutenção dos negócios. 

SGI - Um novo ciclo em direção as melhores práticas de gestão foi implantado em 2013 na Castrolanda. 
O SGI: Sistema de Gestão Integrada. A iniciativa prevê um modelo voltado para a qualidade total que 
combina processos, procedimentos e práticas utilizadas na Cooperativa.  

RESPONSABILIDADE SOCIAL - Nos projetos socioculturais a Castrolanda acredita nas pessoas como 
verdadeiro e duradouro diferencial, capazes de fazer a diferença. Para isso adota políticas bem definidas 
para o apoio a projetos tanto os destinados aos cooperados, colaboradores e comunidade. 

PESQUISA - A visão estratégica de investir em pesquisa e desenvolvimento agropecuário, desde o 
início, primeiramente através da CCLPL e posteriormente como Fundação ABC foi um diferencial com-
petitivo importante. Considerada como uma instituição de pesquisa exemplar, a Fundação ABC, mantida 
pela Castrolanda juntamente com as cooperativas Batavo e Capal, aplica as mais avançadas técnicas 
agronômicas e pecuárias, além de suporte econômico, fruto de investimentos maciços em geração de 
conhecimento e avanço tecnológico. O resultado do trabalho influenciou toda a região dos Campos 
Gerais, considerada hoje como uma das regiões tecnicamente mais desenvolvidas, servindo inclusive 
de modelo a nível nacional e internacional. 

MISSÃO - Gerar valor ao cooperado mantendo o desenvolvimento sustentável da cooperativa. 

VISÃO - Ser uma Cooperativa inovadora dedicada ao agronegócio, sólida, ágil, que aplica as melhores 
técnicas de gestão, satisfaz as expectativas dos seus clientes internos e externos, busca a melhoria con-
tínua da qualidade de vida dos seus Cooperados e colaboradores e que produz resultados consistentes, 
comparáveis às líderes de mercado.
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Perfil do
cooPerado
A forma de administração do empreendimento, aliada ao perfil dos sócios, traduz vantagens competiti-
vas importantes. Nestes 62 anos, a formação desse perfil tem demonstrado as seguintes características 
dos produtores:

:: Propriedades na sua grande maioria com Administração Familiar, com médios e grandes empreendi-
mentos administrados por uma estrutura profissionalizada;

:: Tecnologias de ponta, acompanhado a evolução tecnológica das máquinas, equipamentos e processos 
produtivos;

:: Investimentos em pesquisa aplicada, praticando as melhores técnicas disponíveis;

:: Vocação agropecuária, como talento e dons naturais;

:: Diversificação planejada, através da integração agropecuária e melhor aproveitamento da capacidade 
produtiva e criação de fontes alternativas de rendas.
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    menSaGem da
   adminiStraÇÃo
Senhores cooperados:

Apresentamos a seguir a mensagem de prestação de contas da Administração, relativamente ao ano de 
2.013, abordando aspectos mercadológicos nas áreas em que atuamos, investimentos, ações da gestão, 
desempenho e perspectivas para o ano de 2.014.

retroSPectiVa do ano

O ano de 2.013 foi marcado por uma forte desvalorização do real, com atuações frequentes do Banco 
Central no mercado de câmbio, tendo a moeda americana acumulada uma variação de 15,11%, a maior 
desde 2008. Outras medidas foram adotadas na tentativa de conter a alta do dólar, porém sem muito 
efeito prático. A dívida pública aumentou em 5,7% e o país interrompeu a sua trajetória de acúmulo de 
reservas cambiais que já durava mais de uma década, perdendo US$ 5,9 bilhões no ano.  Outro fator 
importante que preocupa o governo e a economia em geral é a escalada inflacionária.  Em 2013, os 
consumidores brasileiros viram os preços dos produtos e serviços subirem mais que no ano anterior, 
fechando a inflação oficial em 5,91%, com um crescimento de 2,3% do PIB ante uma previsão de 5 a 6%.

Se os fundamentos macro econômicos brasileiros não foram tão bem, o mesmo não podemos dizer em 
relação aos negócios da cooperativa, seus produtores e o mercado das commodities. Registramos um 
incremento de 18% na produção da soja, com preços médios 8% superiores em relação ao ano anterior. O 
preço médio recebido pela saca de trigo comercializado em 2.013 foi 39% superior em relação a 2.012 e 
a produção de feijão foi comercializada em níveis de preços recordes. A produção de leite da Castrolanda 
aumentou 7,7% em volume, com um acréscimo de preços médios de 16,4%, quando comparados com 
os preços médios do ano anterior. Com relação ao mercado da carne suína, observamos um reajuste de 
preços médios da ordem 25%, quando comparados com o ano de 2.012.

Infelizmente, na área de atuação da cooperativa, vimos à área e preços de milho decrescentes, fruto da 
política atual do Governo voltada ao apoio à produção do centro oeste brasileiro e de áreas de safrinha 
que são pouco representativas na cooperativa. De fato, nessa cultura temos perdido competitividade em 
relação a outras regiões produtoras. 



7

deSemPenho econÔmico

As ações de gestão, em estrita observância às linhas orçamentárias e as estratégias da cooperativa 
permitiram-nos alcançar mais uma vez números consistentes, crescendo com sustentabilidade e renta-
bilidade, sendo destacados os seguintes pontos:

•	Faturamento:	 O movimento bruto da cooperativa em 2.013 montou em R$ 1,7 bilhões, 11,1% supe-
rior ao período imediatamente anterior. Os produtos mais representativos foram novamente os lácteos e 
a soja, que concentram 47,5% do movimento;

•	Sobras	líquidas:	As sobras líquidas do exercício atingiram R$ 78,9 milhões, o que representa 4,7% da 
receita líquida da cooperativa e 8,2% superior em relação ao ano anterior;

•	Indicadores	de	performance: Mesmo com os bons resultados colhidos e a geração de caixa da área 
industrial, devido aos projetos de investimentos da agroindústria tivemos um ligeiro declínio nos princi-
pais indicadores econômico financeiros, devendo essa tendência ser revertida a partir de 2.016;  

•	Geração	de	caixa: Durante o ano foram houve um incremento de R$ 4,4 mi., representados em gran-
de parte pela transferência de ações recebidas da empresa Eletrogeração e também adquiridas durante 
o ano;

•	Investimentos: Dando sequência ao plano de investimentos da cooperativa, no grupo de imobilizado 
houve um incremento de R$ 70 mi., sendo os mais significativos, R$ 14 mi., investidos na Unidade de 
Negócios Feijão, R$ 11,2 mi., na Unidade Industrial de Carnes e  R$ 9,5 mi., na Unidade de Itaberá II 
(grãos);

•	Imobilizado: Dando sequência ao plano de investimentos da cooperativa, nesse grupo houve um 
incremento de R$ 185 milhões, sendo os mais significativos, R$ 79 milhões, investidos na Unidade Indus-
trial de Carnes, R$ 65 milhões, na Unidade de Beneficiamento de Leite de Itapetininga – SP, R$ 7 milhões, 
na Unidade de Beneficiamento de Sementes da Matriz e R$ 5,7 milhões, investidos em melhorias na 
Unidade de Beneficiamento de Leite da matriz;

•	Capitalização: Por sua vez, o capital próprio da cooperativa aumentou em R$ 105,7 milhões, incre-
mentado também pela Intercooperação, correspondendo a uma variação de 22,6%, quando comparado 
com os números de dezembro de 2.012;

•	Devoluções	 aos	Cooperados: Em bonificações de sementes, foram distribuídos, R$ 2,3 milhões, 
relativamente às sementes de soja e trigo, sobras técnicas, de R$ 6,6 milhões, correspondentes aos 
produtos soja, milho, trigo e feijão, em remuneração de capital social, R$ 5,1 milhões, e em distribuição 
em espécie, R$ 21,3 milhões, gerados pelos setores FIA (Fornecimento de Insumos Agrícolas), Sementes, 
Fábrica de Rações, Loja Agropecuária e U.B.L (Usina de Beneficiamento de Leite), totalizando então R$ 
35,3 milhões em distribuição aos cooperados, sendo 8,2% superior às sobras do exercício anterior;

menSaGem da
adminiStraÇÃo
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reconhecimento
Em 2.013, a Cooperativa Castrolanda recebeu o prêmio Sescoop “Excelência de Gestão”, promovido pela 
O.C.B. (Organizações das Cooperativas Brasileiras) e apoiado pela FNQ (Fundação Nacional da Qualida-
de), considerado um referencial importante no meio cooperativista e principalmente para a Castrolanda 
que procura
aplicar as melhores técnicas de gestão em consonância com a visão declarada no seu planejamento 
estratégico.
Vale destacar que o prêmio de gestão vem reafirmar a importância do trabalho integrado entre o Con-
selho Estratégico, os cooperados e os colaboradores da Cooperativa. Essa é a essência dessa conquista.

ProjetoS deSenVolVidoS no ano
ainda em 2.013, alguns projetos merecem destaques, sendo:

•	S.G.I.	– Sistema de Gestão Integrado, da qualidade, segurança e meio ambiente, que objetiva criar uma 
estrutura específica de gestão, capaz de dar vazão aos programas, envolvendo o planejamento estraté-
gico, conhecimento multidisciplinar, identificação de todos os processos da organização, dos impactos 
e riscos pertinentes a todas as Unidades Estratégicas de Negócios da Castrolanda, em atendimento ao 
conjunto de normativos aplicáveis envolvendo as áreas de meio ambiente, qualidade e segurança;

•	Assessoria	de	Cooperativismo/Formação	do	1º.	Programa	de	Desenvolvimento	de	Lideran-
ças	Feminino – Com grata satisfação concluímos a formação da primeira turma do projeto de desen-
volvimento de lideranças das mulheres cooperativistas. Estamos estruturando a área de Assessoria de 
Cooperativismo que apoiará permanentemente as lideranças, com um trabalho importante que visa 
integrar além das mulheres, as crianças e jovens cooperativistas.

PerSPectiVaS Para o ano de 2014
O ano de 2014 será desafiador para os países em desenvolvimento como o Brasil, com tendência de 
inflação, desaceleração econômica e deterioração fiscal a ser agravada pelo processo eleitoral. As proje-
ções para o Brasil apontam para um crescimento de 2,5%, de acordo com o Banco Central.
De acordo com o relatório do Rabobank, o cenário macroeconômico para 2014 sugere uma recuperação 
gradativa da economia global, com pressão altista no câmbio. Na área de fertilizantes a perspectiva 
é que os preços em 2014 continuem estáveis no primeiro semestre, mesmo após a forte queda nas 
cotações internacionais. Na soja, o cenário interno e externo sugere que os preços internacionais se 
mantenham em patamares inferiores aos registrados em 2013, porém com margens positivas, apesar do 
aumento da pressão de custos de produção. No milho, tanto no cenário interno quanto no cenário inter-
nacional espera-se um aumento dos estoques e pressão baixista nos preços. No leite, as expectativas de 
menor crescimento da economia e pressões inflacionárias poderão limitar o aumento da demanda. Já no 
mercado global, o setor deve continuar vivendo bons momentos em termos de rentabilidade, resultado 
dos elevados preços pagos ao produtor, da queda nos custos e da estabilidade da demanda. No mercado 
doméstico, os preços ao produtor em 2014 devem apresentar tendência de queda em comparação com 
2013, considerando as projeções de demanda e oferta. Os derivados lácteos, de forma geral, também 
devem apresentar preços inferiores aos observados no terceiro trimestre de 2013.
A rentabilidade dos produtores de leite no Brasil e nos principais mercados produtores deve manter-se 
em patamares relativamente atrativos em 2014, seguindo as perspectivas de menores custos da ração. A 
indústria brasileira deve sustentar as margens de 2013, com potencial de aumento em caso de retração 
no preço do leite pago ao produtor. Os preços dos derivados, por sua vez, parecem ter pouco espaço para 
reduções significativas. 
Para a carne suína, as perspectivas são otimistas, com movimentos que o setor está desenvolvendo vi-

:: menSaGem da adminiStraÇÃo
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sando o aumento do consumo interno e aposta no aumento da produção a ser destinada à exportação, 
principalmente para países como o Japão. O ciclo de rentabilidade no segundo semestre de 2.013, deve 
se estender para o ano de 2.014, se considerarmos também a previsão de redução no custo com as ra-
ções.

intercooPeraÇÃo

O movimento da Intercooperação que temos presenciado também merece destaque, quer seja pelo 
grau de maturidade com que as ações têm sido conduzidas ou mesmo pela geração de confiança, tão 
necessária ao êxito destas parcerias e sucesso dos negócios. No leite, suínos e trigo temos avançado 
muito no âmbito das cooperativas ABC e devemos avançar rapidamente no exercício de 2.014. Na área 
dos fertilizantes temos percebido a força que o sistema COONAGRO representa no mercado, enfim nos 
demais acordos operacionais firmados pela cooperativa percebemos que as ações no campo da “Interco-
operação” vem ganhando impulso, consolidando uma forma de associativismo bem sucedida. Torcemos 
para que haja cada vez mais essa maturidade e a consciência de reconstruirmos o sistema cooperativista.

inVeStimentoS Para 2014
Em 2.014 deveremos estar consolidando importantes investimentos, na sua grande maioria já iniciados 
e com previsão de funcionamento a partir do mês de abril:

•	SEGUNDA	FASE	DO	CENTRO	DE	EVENTOS, com a construção de mais 10 casas holandesas e o 
pavilhão multiuso;

•	NOVA	SEDE	ADMINISTRATIVA, com projeto em aprovação e previsão de início ainda no segundo 
semestre de 2.014;

•	UNIDADE	LAVADORA	DE	BATATAS, com projeto em andamento com previsão de inicio no segundo 
semestre de 2.014;

•	U.B.S. (Unidade de Beneficiamento de Semente) em Itaberá - SP, com projeto em fase final de estudo e 
previsão de inicio das obras no segundo semestre. 

•	U.B.L. (Unidade de Beneficiamento de Leite) de Itapetininga, com investimento complementar de R$ 
42 milhões, no âmbito da Intercooperação ABC;

•	U.I.C.	(Unidade Industrial de Carnes), com investimento complementar de R$ 128 milhões, também no 
âmbito da Intercooperação ABC;

Estes dois últimos investimentos totalizam R$ 170 milhões e são compartilhados com as cooperativas 
Batavo e Capal.

mudanÇaS climÁticaS

As mudanças climáticas que temos observado ao redor do mundo têm nos preocupado muito. São tem-
peraturas extremas, tanto do lado do calor quanto do frio, com a falta de precipitação de chuvas e in-
cêndios florestais de um lado e enchentes de outro lado do planeta, tudo isso acontecendo ao mesmo 
tempo. Deveremos estar atentos a estes fenômenos naturais, os impactos na área produtiva, sobretudo 
com relação a uma provável quebra de safra na colheita de soja e feijão. Devemos avançar mais na área 
de planejamento da produção, estar mais munidos de dados meteorológicos, de mecanismos de proteção 
aos riscos de produção. 

:: menSaGem da adminiStraÇÃo
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aGradecimentoS

Ao final de mais um mandato, gostaríamos primeiramente de agradecer ao Criador, por 
tantas bênçãos recebidas com os frutos colhidos do trabalho dos nossos produtores.

Gostaríamos ainda de agradecer aos companheiros da formação atual do Conselho de 
Administração pelo profissionalismo, dedicação e comprometimento com a gestão. Da 
mesma forma gostaríamos de dar as boas-vindas aos Conselheiros que serão eleitos, 
desejando que todos possam se empenhar ao máximo para continuar a conduzir a nossa 
Cooperativa pelo caminho do crescimento sustentável.

Aproveitamos o ensejo para agradecer a confiança em nós depositada e o resultado das 
avaliações conforme pesquisa de satisfação realizada através da empresa Siqueira Cam-
pos, onde obtivemos 91% de aprovação na satisfação com cooperados, 93% com clientes, 
e 96% com fornecedores.

O CONSELHO
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inVeStimentoS

Unidade Industrial de Carnes
O investimento é liderado pela Castrolanda em conjunto com 
as cooperativas Batavo e Capal. Serão industrializados pro-
dutos como carcaças, cortes e industrializados: presunto, ba-
con, salame, defumados, linguiças, temperados/marinados, 
entre outros produtos. A previsão para inicio de operação é 
para maio/2014 e para atender esta demanda será necessá-
ria a contratação de 400 pessoas. Na sua fase final, o projeto 
irá gerar 1.800 empregos diretos e mais de 5.000 empregos 
indiretos. 

Unidade de Beneficiamento de Leite
Itapetininga-SP
A operação conjunta lácteos entre as Cooperativas Castrolan-
da e Batavo será ampliada com a construção da nova planta 
de Beneficiamento de Leite em Itapetininga/SP. A nova fá-
brica é liderada pela Castrolanda e já esta sendo construída 
com previsão para entrar em funcionamento neste ano de 
2014. Na sua fase inicial, esta projetado para iniciar com um 
volume de 500 mil litros de leite/dia.

Cidade do Leite
O Pavilhão dos Animais será construído e o amplo espaço, 
aproximadamente 7 mil metros quadrados vai permitir con-
forto para os animais. A 1ª fase da Praça Central do recinto 
vai ser construída e nela seis casas já estão em construção. 
A Vila Holandesa vai ganhar mais cinco casas.

Entreposto de Piraí do Sul
Investimentos na Unidade, sendo dois centros de distribuição 
de químicos, construção da nova Loja Agropecuária e escritó-
rio administrativo.

Moinho de Trigo
Está em obras em Ponta Grossa o Moinho de Trigo das Co-
operativas Agroindustriais Batavo, Castrolanda e Capal, que 
será considerado um dos mais modernos do País. O projeto 
vai ocupar uma área total de 10 mil metros quadrados e terá 
capacidade total de moagem de 240.000 toneladas/ano.

Durante o ano de 2013 foram iniciados importantes projetos e investimentos relaciona-
dos as cadeias produtivas das áreas de atuação da Castrolanda. Acompanhe:
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 INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

RECONHECIMENTO

500
Maiores do
agronegócio

Revista
GLOBO RURAL

>> 50 maiores da Região Sul – Castrolanda 21º

>> As 10 melhores do setor de Produção Agropecuária 
– Castrolanda 3º lugar

(Publicação Outubro/2013)

Tecnologia
na produção
leiteira

Sistema OCB

Fecomércio PR

maiores contribuintes 
de icmS do Paraná

trofÉu
a  Granja

Prêmio
Sescoop
excelência 
de Gestão

500
maiores
do Sul

Revista
AMANHÃ

>> 100 maiores do Paraná – Castrolanda 26º
(Publicação Setembro/2013)

58º

66º

500
Maiores do País

Revista
EXAME

>> 400 maiores do Agronegócio – Castrolanda 59º

>>  100 maiores da Região Sul – Castrolanda 48º

>> 50 maiores do Agronegócio na Região Sul
– Castrolanda 16º

(Publicação Julho/2013)

341º
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INFORMAÇÕES CORPORATIVAS

orGanoGrama
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SÃO PAULO

PARANÁ

Endereço Sede Administrativa 
Praça dos Imigrantes, 03   I   Colônia Castrolanda   I   Castro   I   Paraná
Caixa Postal 131   I   CEP. 84.196-200
Telefone: 55 (42) 3234-8000   I   FAX: 55 (42) 3234-8044
CNPJ: 76.108.349/0001-03   I   Inscrição Estadual: 20.200.331-10
Home Page: www.castrolanda.coop.br
www.agroleitecastrolanda.com.br 

E-mail: castrolanda@castrolanda.coop.br
SAC: Serviço de Atendimento Castrolanda: 0800-421050
Data da Constituição: Aos 13 de outubro de 1951
Área de atuação: Território Nacional 

CASTROLANDA 
Cooperativa Agroindustrial Ltda.

Entreposto de Piraí do Sul I 
Rua Sinhá Bento Mossurunga, 4
CNPJ: 76.108.349/0002-94
Inscrição Estadual: 20.300.426-57
Fone: 55 (42) 3237-1172
CEP. 84.240-000 Piraí do Sul - Paraná

Loja Agropecuária FMA/ UDR 
Rodovia PR 340, km 195 mais 800 metros
CNPJ: 76.108.349/0004-56
Inscrição Estadual: 20.202.263-42
Fone: 55 (42) 3234-8076
CEP. 84.196-200 Castro - Paraná

Unidade de Preparação de Marrãs 
Estrada do Capão Alto, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0005-37
Inscrição Estadual: 20.202.291-04
Fone: 55 (42) 3234-1182
CEP. 84.196-200 Castro – Paraná

Entreposto de Curiúva 
Prolongamento da Avenida Antonio Cunha, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0006-18
Inscrição Estadual: 90.229.899-17
Fone: 55 (43) 3545-1737
CEP. 84.280-000 Curiúva – Paraná

Entreposto de Ponta Grossa 
Rodovia BR 376 – km 499 sentido norte
CNPJ: 76.108.349/0007-07
Inscrição Estadual: 20.114.969-06
Fone: 55 (42) 3229-2882
CEP. 84.128-200 Ponta Grossa - Paraná

Unidade Beneficiamento de Batata 
Semente 
Rodovia PR 340 – km 197 mais 885 metros
CNPJ: 76.108.349/0008-80
Inscrição Estadual: 20.202.900-08
Fone: 55 (42) 3234-8186
CEP. 84.196-200 Castro - Paraná

Entreposto de Piraí do Sul II 
Rodovia PR 151 – km 283 mais 885 metros
CNPJ: 76.108.349/0009-60
Inscrição Estadual: 90.256.537-07
Fone: 55 (42) 3237-3655
CEP. 84.240-000 Piraí do Sul - Paraná

Unidade de Batata Frita 
Estrada acesso Parque Dário Macedo, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0010-02
Inscrição Estadual: 90.282.079-53
Fone: 55 (42) 3234-8187
CEP. 84.196-200 Castro – Paraná

Entreposto de Itaberá I 
Rodovia SP 258 – km 315, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0011-85
Inscrição Estadual: 3.650.043.231-11
Fone: 55 (15) 3562-6645
CEP. 18.440-000 Itaberá – São Paulo

Unidade de Produção de Leitões 
Lote 1 da Fazenda Passo da Cruz, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0013-47
Inscrição Estadual: 90.334.607-80
Fone: 55 (42) 3234-8082
CEP. 84.196-200 Castro – Paraná

Usina de Beneficiamento de Leite 
Rod. PR 151 – km 279 - Parque Industrial.
CNPJ. 76.108.349/0014-28
Inscrição Estadual: 90.396.142-24
Fone: 55 (42) 3234-8152
CEP. 84.165-700 Castro - Paraná

Entreposto de Ventania 
Rodovia PR 090, km 193, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0015-09
Inscrição Estadual: 90.460.009-16
Fone: 55 (42) 3274-1154
CEP. 84.345-000 Ventania - Paraná

Unidade Beneficiamento de Feijão 
Rod. PR 151 - km 278 – Parque Industrial.
CNPJ. 76.108.349/0016-90
Inscrição Estadual: 90.577.442-59
Fone: 55 (42) 3234-8206
CEP. 84.165-700 Castro - Paraná

Unidade Industrial de Carnes 
Acesso Parque Caxambu, a 2500m da PR 151
CNPJ. 76.108.349/0017-70
Inscrição Estadual: 90.593.472-49
Fone: 55 (42) 3234-8215
CEP. 84.194-300 Castro - Paraná

Entreposto de Itaberá II 
Rodovia SP 249, km 108, s/nº
CNPJ: 76.108.349/0018-51
Inscrição Estadual: 365.016.244-110
Fone: 55 (15) 3562-9110

Unidade Lavadora de Batata 
Acesso Parque Caxambu, a 1500m da PR 151
CNPJ. 76.108.349/0019-32
Inscrição Estadual: 906.121.48-41
CEP. 84.194-300 Castro – Paraná

Usina de Beneficiamento de Leite
Itapetininga/SP 
Rod. Francisco da Silva Pontes, s/nº
letra SP 127 km 159.
CNPJ. 76.108.349/0020-76
Inscrição Estadual: 371.130.823-119
CEP. 18.200-000 Itapetininga – São Paulo

MATRIz E FILIAIS
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PrinciPaiS nÚmeroS 
Movimento bruto R$ 1.714.915 mil

Patrimônio líquido R$ 571.583 mil

Capital Social R$ 130.092 mil

Reservas R$ 377.361 mil

Capacidade estática de armazenagem 488.303 t

Número de cooperados 782

Número de colaboradores 961

ProduÇÃo
Grãos                                                487.158 t

Sementes 20.891 t

Leite 239.291 l/mil

Suínos 35.617 t

Fábrica de Ração Castro 276.228 t

Fábrica de Ração Piraí do Sul 228.218 t

Batata semente 8.522 t

Batata Consumo 44.093 t

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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eStrutura diretiVa
O Conselho de Administração foi eleito em 21 de fevereiro de 2014, com mandato de 3 (três) 
anos, e o Conselho Fiscal eleito em 21 de fevereiro de 2014, com mandato de 1 (um) ano.

conselho de administração

Diretoria Executiva Tempo em 
Diretoria

Diretor Presidente Frans Borg 22 anos

Diretor Vice- Presidente Willem Berend Bouwman 7 anos

Diretor Secretário Mário de Araújo Barbosa -

Diretores Vogais

Richard Borg -

Peter Greidanus -

Elizete Telles Petter -

Jan Ate de Jager 4 anos

conselho fiscal

Membros titulares

Cláudio H. Kugler

Mark A. Harvey

Henk B. Kassies

Membros Suplentes

Guilherme Kugler Filho

Albert R. Barkema

Armando Rabbers

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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eStrutura orGaniZacional

Cargo Nome Formação Tempo no 
cargo

Diretor Industrial Popke Ferdinand Van Der Vinne Técnico Contábil 2 anos

Diretor de Operações Marco Antonio do Prado Contador 2 anos

Superintendente Operações Lácteas Edmilton Aguiar Lemos Administrador e Contador 5 anos

Gerente Corporativo José Carlos Rodrigues Economista 2 anos

Gerente de Negócios Carnes Mauro Cézar de Faria Engenheiro Agrícola 9 anos

Gerente de Negócios Batatas Cleudiney Ap. Iank Técnico Agropecuário 7 anos

Gerente de Negócios Agrícola Márcio Copacheski Engenheiro Agrônomo 6 anos

Gerente de Negócios Leite Henrique Costales Junqueira Engenheiro Agrônomo 5 anos

Gerente - Unidade Industrial de Carnes Ivonei Durigon Administrador 2 anos

Gerente de Negócios Feijão Everson Orlando Lugarezi Tecnologia em Gestão de Vendas 2 anos

Gerente Industrial Douglas Coleraus Engenharia de Alimentos 2 anos

eVoluÇÕeS do Quadro Social

Movimentação Quadro Social Quantidade

Número de cooperados início exercício 2013 754

Entrada de novos cooperados 54

Saída de cooperados 22

Exclusões por falecimento 4

Número de cooperados encerramento exercício 2013 782

eVoluÇÕeS do Quadro de colaboradoreS

Movimentação Quadro de Colaboradores Quantidade

Número de colaboradores início exercício 2013 834

Contratações 613

Demissões 486

Número de colaboradores encerramento exercício 2013 961

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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cooPeradoS X colaboradoreS efetiVoS

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Cooperados 618 646 652 665 701 750 725 717 754 782

Colaboradores 372 369 347 418 488 592 705 795 834 961
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comPoSiÇÃo do balanÇo Patrimonial
R$  mil

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Ativo Circulante e 
 Não Circulante

255.162 284.438 273.992 342.319 411.782 460.483 627.907 712.291 713.442 757.739

Passivo Circulante e  
Não Circulante

228.666 249.598 223.625 276.373 331.231 387.083 514.161 550.008 529.696 671.835

Ativo permanente 74.406 81.554 84.373 122.358 148.310 203.115 212.025 230.835 282.129 485.679

Patrimônio líquido 100.902 116.394 134.740 188.304 228.861 276.515 325.771 393.118 465.875 571.583

comPoSiÇÃo do atiVo circulante
O Ativo Circulante apresentou variação de 5,48 % em relação ao ano anterior, tendo como maior variação nas contas 
de disponibilidades, referente a liberação de Financiamentos Procap Giro e Finame PSI.

R$  mil

Ativo Circulante 2013 2012

Caixa, bancos, aplicações  300.247  257.952 

Cooperados  162.622  185.333 

Estoques  143.547  127.112 

Clientes  65.944  77.353 

Outros  32.937  20.656 

Total Ativo Circulante  705.297  668.406 

comPoSiÇÃo do atiVo nÃo circulante
O Ativo Não Circulante apresentou uma variação de 16,44 % em relação ao ano anterior, sendo o maior impacto em 
outras contas, devido ao acréscimo no grupo de imóveis a venda e ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado.

R$  mil

Ativo Não Circulante 2013 2012

Cooperados  30.570  34.422 

Clientes  32  57 

Outros  21.840  10.557 

Total Ativo Não Circulante  52.442  45.036 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

comPoSiÇÃo do atiVo Permanente
A composição do Ativo Permanente no encerramento dos exercícios 2013 e 2012 são demonstradas no quadro abaixo, 
representando uma variação de 72,12%. Alinhado à estratégia de crescimento da Castrolanda, foram realizados diver-
sos investimentos em 2013, sendo as principais adições no imobilizado: continuidade das obras da Unidade Industrial 
de Carnes em Castro-PR, com investimentos de R$ 79 milhões e início das obras da Usina de Beneficiamento de Leite 
no município de Itapetininga-SP, com investimentos de R$ 64 milhões.

R$  mil

Ativo Permanente 2013 2012

Investimentos:
Indústria Láctea Frísia  36.535 0

Eletrogeração  4.136 4.006

Unidade Industrial de Trigo  2.054 0

Sicredi  1.900 1.677

Coop. Central de Laticínios do Paraná  1.017 1.017

Coodetec  1.030 47

Coonagro  393 323

Eletrorural  306 306

Outros investimentos  44 37

Total investimentos  47.415 7.413

Imobilizado  424.983 262.786

Ativo biológico  12.163 11.340

Intangível  1.118 590

Total Ativo Permanente  485.679  282.129 

comPoSiÇÃo do PaSSiVo circulante
O Passivo Circulante no exercício de 2013 apresentou um acréscimo de 18,84% em relação ao exercício de 2012, moti-
vado pela contratação de financiamentos de Capital de Giro e Finame PSI. Na conta fornecedores o principal acréscimo 
foi a aquisição de máquinas para a Unidade Industrial de Carnes.

R$  mil

Passivo Circulante 2013 2012

Financiamentos  212.052  179.300 

Cooperados  121.570  120.000 

Fornecedores  62.643  34.677 

Encargos e obrigações  16.565  13.380 

Adiantamentos de clientes  2.532  2.166 

Total Passivo Circulante  415.362  349.523 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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comPoSiÇÃo do PaSSiVo nÃo circulante
O Passivo Não Circulante apresentou no final do exercício de 2013 um aumento de 42,35% em relação ao 
ano anterior, devido a contratação de Financiamentos Finame PSI e Prodecoop. A conta de fornecedores se 
refere a aquisição de máquinas para Unidade de Beneficiamento de Leite de Itapetininga.

R$  mil

Passivo Não Circulante 2013 2012

Financiamentos  174.914  127.854 

Outras obrigações  52.506  45.022 

Fornecedores  20.988  -   

Cooperados  8.065  7.297 

Total Passivo Não Circulante  256.473  180.173 

comPoSiÇÃo do PatrimÔnio lÍQuido
A composição do Patrimônio Líquido ao final dos exercícios de 2013 e 2012 é demonstrada no quadro a 
seguir, representando uma variação de 22,69%, motivada pela capitalização das sobras do exercício e pelas 
integralizações referentes ao processo de intercooperação. 

 
R$ mil

Patrimônio Líquido 2013 2012

Reservas de Sobras  377.361  320.455 

Capital Social  130.092  84.507 

Sobras à disposição da A.G.O.  64.130  60.913 

Total Patrimônio Líquido  571.583  465.875 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

indicadoreS financeiroS

Endividamento Geral % Capitalização % Imobil. Capital Próprio %

2004 69,38 30,62 73,74

2005 68,20 31,80 70,07

2006 62,40 36,60 62,62

2007 59,48 40,52 64,98

2008 59,80 40,20 64,80

2009 58,90 41,10 73,46

2010 61,21 38,79 63,70

2011 58,32 41,68 58,72

2012 53,21 46,79 60,56

2013 54,03 45,97 84,97

ÍndiceS de liQuideZ 

Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Geral 

2004 1,36 1,04 1,12

2005 1,45 1,25 1,14

2006 1,81 1,60 1,23

2007 1,86 1,61 1,24

2008 1,67 1,43 1,24

2009 1,61 1,29 1,19

2010 1,77 1,51 1,23

2011 1,86 1,60 1,30

2012 1,91 1,55 1,35

2013 1,70 1,35 1,13

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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comPoSiÇÃo da carteira de
financiamentoS a cooPeradoS

R$ mil

Descrição 2013 2012

Financiamentos para custeios  83.791  102.832 

Financiamentos para capital de giro  38.361  44.602 

Duplicatas a receber  30.092  28.548 

Conta produção  7.578  7.912 

Financiamentos para cotas de participação  23.303  24.222 

Financiamentos para investimentos  9.088  10.378 

Conta movimento  979  1.261 

TOTAL  193.192  219.755 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

VALORES A RECEBER DE COOPERADOS   
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endiVidamento da cooPeratiVa Por GruPo
 

R$ mil

2013 2012

Obrigações com cooperados  129.635  127.296 

Aquisição de imobilizados  117.310  66.208 

Capital de Giro  105.897  88.958 

Financiamento insumos agrícolas  105.811  12.229 

Fornecedores  83.631  34.677 

Obrigações provisionadas  61.986  52.981 

Comercialização EGF  39.835  108.413 

Financiamento PESA  12.296  11.486 

Obrigações trabalhistas, fiscais e operacionais  9.617  7.587 

Outros  3.195  4.498 

Financiamento repasse cooperados  2.622  2.801 

ACC - Antec.Contrato de Câmbio  -    12.562 

TOTAL  671.835  529.696 

Perfil do endiVidamento Por linha
R$ mil

Curto Prazo Longo Prazo Total 

2013 2012 2013 2012 2013 2012

Financiamentos  212.052  179.300  174.914  127.854 386.966 307.154

Obrigaçoes com cooperados  121.570  120.000 8.065 7.297  129.635  127.297 

Obrigações provisionadas  9.480  7.959 52.506 45.022  61.986  52.981 

Fornecedores  62.643  34.677  20.988  -    83.631  34.677 

Outras obrigações  9.617  7.587  -    -    9.617  7.587 

TOTAL  415.362  349.523  256.473  180.173  671.835  529.696 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

CURTO E LOnGO PRAzO  
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eVoluÇÃo do deSemPenho econÔmico (R$ mil)
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eVoluÇÃo daS VendaS Por SeGmento (R$ mil)

Fábrica de 
Rações Pecuários Agrícola Lácteos Fertilizantes Defensivos Sementes Outros Total

2004  53.267  136.678  186.836  -    64.486  50.567  23.952  36.583  552.369 

2005  49.572  135.427  183.424  -    51.609  44.499  21.922  37.896  524.349 

2006  46.930  121.384  170.812  -    45.161  38.905  21.672  49.314  494.178 

2007  57.551  181.183  210.720  -    59.298  40.420  25.820  46.121  621.113 

2008  80.599  177.506  291.188  -    120.125  52.936  35.870  67.637  825.861 

2009  83.783  104.673  323.177  159.677  88.770  69.171  42.775  101.005  973.031 

2010  82.951  98.982  254.595  279.160  73.482  66.135  45.283  118.562  1.019.150 

2011  112.136  104.590  353.651  388.371  97.525  63.877  51.250  126.680  1.298.080 

2012  129.151  106.649  428.996  453.860  105.297  75.970  59.619  183.496  1.543.038 

2013  136.909  130.066  456.068  521.919  116.449  95.810  63.588  194.106  1.714.915 
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comPoSiÇÃo do moVimento Por SeGmento 
no Último eXercÍcio

R$ mil

  Lácteos    Agrícola 
Fábrica  
Rações

 Pecuários  Fertilizantes  Defensivos  Serviços  Sementes  Outros  Total 

2013  521.919  456.068  136.909  130.066  116.449  95.810  76.324  63.588  117.782  1.714.915 
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

eVoluÇÃo da Sobra liQuida doS eXercÍcioS

R$ mil

ANO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

 18.269  13.771  17.357  20.508  36.180  37.624  51.642  70.286  72.865  78.882 
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AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRAAVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

     eVoluÇÃo da ProduÇÃo

Produtos Pecuários
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Leite (l/mil)  114.230 114.316 123.823 139.893 153.777 153.167 166.299 182.657 206.692 239.291

Suínos (t)  22.617 23.002 23.044 25.237 29.737 31.398 32.558 37.523 37.673 35.617
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Fábrica de Rações

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Castrolanda (t)  154.795 148.218 129.760 162.054 186.079 207.750 219.008 234.295 238.829 276.228

Piraí do Sul (t)  177.631 225.561 239.564 250.109 268.795 241.277 231.132 257.778 258.390 228.218
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Produtos Agrícolas (t)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Soja 127.396 142.359 156.326 149.333 151.856 159.842 189.867 232.471 231.801 283.155

Milho 131.389 148.984 202.730 221.214 260.170 251.172 206.775 152.650 183.791 188.695

Milho waxy 9.658 19.700 11.948 23.285 22.168 25.394 15.291 27.829 30.409 11.173

Trigo 64.765 42.533 27.211 44.331 98.669 88.681 107.686 108.594 94.687 115.683

Batata Semente 3.504 4.211 5.243 4.945 6.034 8.394 9.172 11.258 9.186 8.522

Batata Consumo 10.930 16.343 20.606 25.007 32.950 35.620 45.931 56.728 60.251 44.093
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  eVoluÇÃo daS ÁreaS de Plantio (ha)

Verão                 
Inverno

04/05 
05/05

05/06 
06/06

06/07 
07/07

07/08 
08/08

08/09 
09/09

09/10 
10/10

10/11 
11/11

11/12 
12/12

12/13 
13/13

13/14 
14/14

Culturas
 Soja  57.682  54.167  46.062  49.049  52.015  64.101  70.832  67.778  77.386  75.151 

 Milho  19.346  23.193  23.639  26.717  27.760  22.633  17.623  18.806  17.388  15.058 

 Milho Waxy  3.475  1.993  3.699  3.139  3.359  2.041  3.546  3.745  1.235  1.396 

 Feijão   11.986  12.933  18.769  15.385  24.867  19.813  21.655  20.647  22.545  22.781 

 Batata Semente - - - - -  495  473  508  580  433 

 Batata Consumo - - - - -  2.073  2.253  2.037  2.235  1.847 

 Subtotal Verão 92.489  92.286  92.169  94.290 108.001 111.156 116.382 113.521 121.369 116.666 

 Trigo  16.838  13.120  14.051  27.677  39.643  32.251  34.551  31.395  36.877 -

 Subtotal Inverno  16.838  13.120  14.051  27.677  39.643  32.251  34.551  31.395  36.877 -

TOTAL  109.327 105.406 106.220 121.967  147.644  143.407 150.933 144.916 158.246 116.666 
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eVoluÇÃo da ProdutiVidade (kg/ha)

Verão 
Inverno

04/05 
05/05

05/06 
06/06

06/07 
07/07

07/08 
08/08

08/09 
09/09

09/10 
10/10

10/11 
11/11

11/12 
12/12

12/13 
13/13

Culturas
 Soja  2.468 2.886 3.242 3.096 3.073 2.962 3.282 3.420 3.659

 Milho  7.701 8.741 9.358 9.738 9.048 9.136 8.662 9.773 10.852

 Milho Waxy  5.669 5.995 6.295 7.062 7.560 7.492 7.848 8.120 9.047

 Batata Semente - - - - - 18.514 23.791 18.079 14.703

 Batata Consumo - - - - - 22.157 25.179 29.578 19.728

 Trigo  2.526 2.074 3.155 3.565 2.237 3.339 3.143 3.016 3.137

 -    

 5.000  

 10.000  

 15.000  

 20.000  

 25.000  

 30.000  

 35.000  

04/05 
05/05 

05/06 
06/06 

06/07 
07/07 

07/08 
08/08 

08/09 
09/09 

09/10 
10/10 

10/11 
11/11 

11/12 
12/12 

12/13 
13/13 

Soja Milho Milho Waxy Trigo Batata Semente Batata Consumo 



34



35

  

  BDO RCS Auditores Independentes S.S.
  CRC 2SP 013846/O-1 “S” PR

relatÓrio doS auditoreS
indePendenteS Sobre aS
demonStraÇÕeS financeiraS

Aos
Aos Administradores e Cooperados
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda.
Castro-PR

Examinamos as demonstrações Contábeis da Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda. em 31 de dezembro 
de 2013, e as respectivas demonstrações de sobras e perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa correspondentes ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis 
e demais notas explicativas.

responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis
A Administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações 
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações Contábeis livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro.

responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações Contábeis com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada 
com o objetivo de obter segurança de que as demonstrações Contábeis estão livres de distorção relevante. 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos 
valores e divulgações apresentados nas demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados dependem 
do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações Contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles 
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações Contábeis da Entidade para 
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Entidade. 

Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações 
Contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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opinião
Em nossa opinião, as demonstrações Contábeis acima referidas representam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, as posições patrimonial e financeira da Castrolanda Cooperativa Agroin-
dustrial Ltda. em 31 de dezembro de 2013, o desempenho de suas operações, as mutações do seu pa-
trimônio líquido e seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil.

outros assuntos
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2013, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para empre-
sas de grande porte. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria 
descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus 
aspectos relevantes em relação às demonstrações Contábeis tomadas em conjunto.

Castro, 30 de janeiro de 2014.

     

BDO RCS Auditores Independentes S.S.
CRC 2SP 013846/O-1 “S” PR

Paulo Sérgio Tufani                                                      Gilberto de Souza Schlichta
Contador CRC 1SP 124504/O-9 “S” PR                         Contador CRC 1PR 35.508/O-5
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Parecer do conSelho fiScal

O Conselho Fiscal da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda., no cumprimento 
das disposições legais e estatutárias, acompanhou a gestão da Cooperativa, através da 
análise em documentos e balancetes e inspeção às instalações, bem como examinou 
as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2013 e, conside-
rando o Relatório da BDO RCS Auditores Independentes S.S., emitido em 30 de janeiro 
de 2014, bem como as informações e esclarecimentos por eles prestados, é de parecer 
que as mencionadas demonstrações financeiras refletem, com propriedade, a situação 
patrimonial e financeira da Cooperativa e o resultado de suas operações. Portanto, tais 
documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação e consequente 
aprovação dos Senhores Cooperados.

Paulo Roberto Trentin                                                     Jan Jitze Salomons                                        
       Coordenador                                                                                  Secretário

                                                 Cláudio Henrique Kugler
                       Conselheiro

Castro, 12 de fevereiro de 2014.
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DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS

QUADRO 1
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2013 2012
CIRCULANTE

Obrigações com cooperados (nota 5) 121.570 120.000
Fornecedores (nota 15) 62.643 34.677

212.052 179.300
Obrigações sociais e tributárias 3.798 2.570
Adiantamentos de clientes 2.532 2.166
Outras contas a pagar 3.287 2.851
Obrigações provisionadas (nota 17) 9.480 7.959

Total do Passivo Circulante 415.362 349.523

NÃO CIRCULANTE
Obrigações com cooperados (nota 5) 8.065 7.297
Fornecedores (nota 15) 20.988

174.914 127.854
Obrigações provisionadas (nota 17) 52.506 45.022

Total do Passivo Não Circulante 256.473 180.173

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social realizado (nota 18) 130.092 84.507
Reservas de sobras (nota 18) 377.361 320.455
Sobras à disposição da A.G.O. 64.130 60.913

571.583 465.875

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.243.418 995.571
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QUADRO 2 
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais)

2013 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de produtos e serviços 1.714.915 1.543.038

DEDUÇÕES
Impostos sobre vendas (16.263)            (18.731)             
Devoluções e abatimentos (28.805)            (37.072)             

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (nota 19) 1.669.847 1.487.235

CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS (1.481.771)       (1.322.104)        

SOBRA BRUTA 188.076 165.131

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS
Despesas com vendas (23.437)            (24.048)             
Despesas com pessoal (39.478)            (31.391)             
Outras despesas administrativas e gerais (43.567)            (33.727)             

(38.440)            (46.061)             
42.065             47.798              

(102.857)          (87.429)             

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 85.219 77.702

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 983                  1.552                

SOBRAS  ANTES DA TRIBUTAÇÃO 86.202 79.254
Imposto de renda (5.309)              (4.657)               
Contribuição social sobre o lucro (2.011)              (1.732)               

(7.320)              (6.389)               

SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO 78.882 72.865

DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
Fundo de reserva legal (8.515)              (7.789)               
FATES (8.351)              (6.022)               

(16.866)            (13.811)             

UTILIZAÇÃO DO FATES NO ANO 2.114               1.859                

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 64.130 60.913
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DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS
QUADRO 4
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais)

2013 2012
1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobras líquidas do exercício 78.882 72.865
Ajustes para conciliar o resultado do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades 
operacionais

Depreciação, amortização e exaustão 23.778 21.224
Variação monetária sobre empréstimos de longo prazo 11.139 12.784
Variação monetária sobre contas a receber de longo prazo (5.991)          (6.478)          
Provisão para contingências 9.745 10.533
Baixa de ativo imobilizado 831 1.883

118.384       112.811        
Variações nos ativos:

Contas a receber 43.988         20.831         
Estoques (16.435)        (34.650)        
Outros (23.564)        (9.416)          

3.989           (23.235)        
Variações nos passivos:

Contas a pagar a fornecedores 48.954         7.691           
Obrigações com cooperados 2.338           45.069         
Adiantamentos de clientes 366              (1.995)          
Obrigações sociais e tributárias (6.093)          (5.885)          
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social 4.406           2.506           
Compensações de imposto de renda e contribuição social 2.915           3.883           
Outras contas a pagar 436              336              
Obrigações provisionadas (740)             166              

52.582         51.771         

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 174.955       141.347        

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adições ao ativo imobilizado (185.322)      (69.243)        
Adições aos investimentos (40.002)        (4.462)          
Adições ao ativo biológico (2.307)          (106)             
Adições ao ativo intangível (528)             (590)             
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS (ABSORVIDAS) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (228.159)      (74.401)        

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Aumento (redução) nos empréstimos e financiamentos 68.673         (95.400)        
Constituição reserva desenvolvimento 5.560 7.112
Destinações estatutárias:

Distribuição sobras para cooperados (17.555)        (16.765)        
Devolução de capital aos cooperados (7.827)          (3.028)          
Integralizações/Retenções de capital 4.277 2.621
Integralizações intercooperação 35.030 0
Retenções para fundo de capitalização agricultura 2.046 2.308
Integralizações em cotas de participação 4.761           7.088
Atualização de cotas de participação UBC/Fundo capitalização 534              556

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS (APLICADAS) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 95.499         (95.508)        

4 - AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 42.295         (28.562)        

No início do exercício 257.952 286.514

No final do exercício 300.247 257.952

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 5
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 E DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais)

2013 2012
1. RECEITAS
1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.709.897 1.535.863
1.2. Outras receitas operacionais 5.018 7.175
1.3. Outros resultados operacionais 983 1.552          
1.4. Provisão para créditos de liquidação duvidosa/reversão (512)            603
1.5. Devoluções e abatimentos (28.805)       (37.072)       

1.686.581 1.508.121

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 1.452.521 1.296.622
2.2. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 53.724 47.146
2.3. Perda / recuperação de valores ativos 549             665             

1.506.794 1.344.433

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 179.787 163.688

4. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 23.778 21.224

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 156.009 142.464

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1. Receitas financeiras 42.065 47.798
42.065 47.798

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 198.074 190.262

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1. Pessoal
8.1.1. Remuneração direta 37.950 30.926
8.1.2. Benefícios 8.718 7.061
8.1.3. FGTS 2.573 1.867

8.2. Impostos, taxas e contribuições
8.2.1. Federais 15.009 13.183
8.2.2. Estaduais 16.388 18.189
8.2.3. Municipais 114 110

8.3. Remuneração de capital de terceiros
8.3.1. Juros 26.037 29.162
8.3.2. Outras despesas financeiras 12.403 16.899

8.4. Remuneração de capitais próprios
8.4.1. Sobras a distribuir e constituição de fundos 78.882 72.865

198.074 190.262

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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 notaS eXPlicatiVaS ÀS demonStraÇÕeS 
financeiraS leVantadaS
em 31 de deZembro de 2013 e de 2012

nota 01 - conteXto oPeracional

A Cooperativa possui 785 cooperados (754 em 2012) e suas atividades consistem basicamente em:

a) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrí-
colas, silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipamentos para sua secagem, beneficiamento e padro-
nização;

b) Industrialização e comercialização de sementes, feijão, rações, derivados do leite, batata e carnes ovinas e 
suínas;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para fornecimento aos cooperados;

d) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária aos cooperados.

nota 02 - aPreSentaÇÃo daS demonStraÇÕeS financeiraS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil, abrangendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, os Pronunciamentos, Orientações 
e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e a Lei do Cooperativismo n.° 
5.764/71. De acordo com a Norma Contábil NBC TE – Entidades Cooperativas, as demonstrações financeiras da 
Cooperativa foram padronizadas em nomenclaturas e em forma de apresentação.

A Lei n.° 11.638/07 e a Lei n.° 11.941/09 modificaram a Lei n.° 6.404/76, em aspectos relativos à elaboração e 
divulgação das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, o qual se baseia no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de ativos ou para a liquidação de passivos.

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cooperativa. Todas as 
informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o número mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma.

Uso de estimativas e julgamentos contábeis
As estimativas e julgamentos contábeis foram baseados em fatores objetivos e subjetivos, com base no julga-
mento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis, 
conforme exigido pelo CPC. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas incluem o valor residual 
do ativo imobilizado, provisão para créditos de liquidação duvidosa, estoques, provisão para contingências, e 
ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação das transações envolvendo essas es-
timativas poderá, eventualmente, resultar em valores significativamente divergentes em razão de imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Cooperativa revisa as estimativas e premissas anualmente.
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nota 03 - PrinciPaiS PrÁticaS contÁbeiS

ATIVOS E PASSIVOS CIRCULAnTE E nÃO CIRCULAnTE
Os ativos circulante e não circulante, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores 
prováveis de realização e as aplicações financeiras reconhecem os rendimentos pro rata temporis. Os passivos 
circulante e não circulante, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

APURAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DO EXERCÍCIO
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios e 
considera:
 
•  os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas oficiais, inciden-
tes sobre os ativos e passivos; e
•  os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.
 
A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao pro-
duto são transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função 
de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização.
 
MOEDA ESTRAnGEIRA
Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela taxa 
de câmbio da data de fechamento do balanço de acordo com o pronunciamento técnico nº 02 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis. As diferenças decorrentes de conversão de moeda foram reconhecidas na demons-
tração de sobras ou perdas. 
 
DISPOnIBILIDADES
Compreende o saldo em caixa e depósitos bancários e aplicações financeiras com prazo de resgate de até 90 
dias da data de aplicação, registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos líquidos incorridos até a data do 
balanço, que não superam o valor de mercado.
 
COnTAS A RECEBER DE CLIEnTES
São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das varia-
ções monetárias ou cambiais, quando contratadas, ajustados a valor presente, quando aplicável e deduzidos de 
provisão para créditos de realização duvidosa, calculada com base na análise individual das contas a receber em 
montante considerado suficiente para cobrir eventuais prejuízos na realização desses créditos.
 
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - COnTAS A RECEBER DE CLIEnTES
Constituída em montante considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas na realização das contas 
a receber, após análise detalhada dos créditos vencidos e pareceres dos assessores jurídicos da Cooperativa.
 
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - COnTAS A RECEBER DE COOPERADOS
Constituída em montantes considerados suficientes de acordo com a capacidade de pagamento de cada coope-
rado. Os valores a receber dos cooperados demitidos, eliminados ou excluídos são integralmente provisionados 
ao final de cada exercício.
 
 
 
 

DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS
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ESTOQUES
Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excedem seus valores realizáveis líquidos. A 
metodologia do custo médio dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição e transporte. No caso de esto-
ques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui os gastos gerais de fabricação com base na capacidade 
normal de operação. 
                                                 
COnTAS A RECEBER E A PAGAR AOS COOPERADOS
O registro contábil das transações com cooperados é efetuado de acordo com a natureza das operações, e incor-
pora os encargos incorridos até a data do balanço, quando aplicável.

InVESTIMEnTOS
Os investimentos estão avaliados pelo custo histórico de aquisição por tratar-se principalmente de investimen-
tos em outras cooperativas, em conformidade com a NBC T 10.8. Os investimentos em sociedades não coopera-
tivas também são avaliados pelo custo de aquisição, em conformidade com o disposto na Lei n.º 6.404/76 e com 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, por não se tratarem de investimentos 
em sociedades coligadas ou controladas.

IMOBILIzADO
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear às 
taxas mencionadas na nota explicativa n.º 12 e leva em consideração o valor residual e o tempo estimado de 
vida útil dos bens, de acordo com o CPC 27 – Ativo Imobilizado. 

A cooperativa optou pela não adoção do custo atribuído (demed cost) aos seus ativos imobilizados, conforme 
facultado pelo CPC 27 e ICPC 10.
 
Os gastos são capitalizados somente quando há aumento nos benefícios econômicos do imobilizado. Qualquer 
outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.
 
InTAnGÍVEL
Compreende os valores pagos pelo direito de uso de softwares, registrados ao custo de aquisição deduzido dos 
valores amortizáveis, calculados de acordo com suas vidas úteis.
 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES
Atualizados por encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os valores incor-
ridos até a data do balanço.
 
EMPRÉSTIMOS E FInAnCIAMEnTOS
Reconhecidos inicialmente líquidos dos custos de transação, sendo apresentados pelo custo amortizado, atu-
alizados pelos encargos incorridos até o final dos exercícios, nos termos dos contratos vigentes, os quais são 
contabilizados como despesas financeiras. 

DEMONSTRAçõES FINANCEIRAS
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PROVISÕES
As provisões são reconhecidas no balanço quando a Cooperativa possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a 
obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
 
DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULAnTES E nÃO CIRCULAnTES
Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, 
quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são aplicáveis ajus-
tes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.
  
Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, 
acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais, sendo utilizado o 
ajuste a valor presente quando aplicável.
 
IMPOSTO DE REnDA E COnTRIBUIÇÃO SOCIAL
Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente 
a R$ 240 mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% para a Contribuição Social sobre a base 
de cálculo da mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro tributável para ambos os casos é ob-
tido partindo-se do lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicionam-se as despesas indedutíveis e 
excluem-se as receitas não tributáveis conforme legislação pertinente. Considera-se ainda, a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos, o ativo está des-
valorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável, seja por venda ou uso no curso normal das 
operações. Anualmente, devem ser analisados se existem indicadores que apontem para tal e, em caso positivo, 
a perda deve ser reconhecida no resultado.

A Castrolanda realiza anualmente análises de indicadores internos e externos de desvalorização de ativos, na 
forma do CPC 01 em todas as suas unidades geradoras de caixa, reconhecendo a perda quando aplicável. 

ATIVOS BIOLÓGICOS
Segundo o Pronunciamento CPC 29, um ativo biológico é um animal ou planta vivos. A Castrolanda reconhece 
seus ativos biológicos (florestas e matrizes e reprodutores suínos) pelos seus valores justos.

ATO COOPERATIVO E nÃO COOPERATIVO
Segundo a NBCT 10.8 - Sociedades cooperativas, estas devem evidenciar separadamente a composição do resul-
tado de determinado período, considerando os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo, conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 25.
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nota 04 – diSPonibilidadeS

As aplicações financeiras estão representadas como segue:

nota 05 – ValoreS a receber/obriGaÇÕeS com cooPeradoS

As contas a receber/pagar aos cooperados estão representadas como segue:
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A rubrica “financiamentos para custeios” refere-se a recursos fornecidos aos cooperados para aplicação na ati-
vidade agropecuária.

Os “financiamentos para capital de giro” referem-se a recursos fornecidos aos cooperados para melhora do fluxo 
de caixa de sua atividade agropecuária.

Nas “contas produção” estão a movimentação de aquisição de insumos agropecuários e de venda da produção 
agropecuária dos cooperados.

nota 06 – ValoreS a receber de clienteS

As contas a receber de clientes estão representadas como segue:

nota 07 - eStoQueS

Os estoques estão representados como segue:
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Insumos agrícolas
Representados substancialmente por defensivos, fertilizantes e corretivos registrados ao valor de custo, que não 
excede seus valores realizáveis líquidos.

Produtos lácteos - UBL
Representados por estoques de almoxarifado, matérias primas e produtos acabados da Usina de Beneficiamento 
de Leite.

Rações/matéria prima
Representados por matérias primas que serão utilizadas na produção de rações, bem como os produtos acaba-
dos desta natureza.

Produtos agrícolas
Representados por grãos, especialmente soja, milho e trigo, adquiridos de cooperados, vinculados a compromis-
sos de venda com indústrias moageiras e ainda não faturados para estas.

nota 08 - imPoStoS a recuPerar 

Estão representados como segue:

O saldo de ICMS a recuperar refere-se substancialmente às aquisições de matéria prima, fertilizantes e defensi-
vos de outros estados, sendo suas saídas beneficiadas pelo diferimento dentro do estado do Paraná.

O saldo de ICMS aguardando homologação SISCRED, também refere-se a créditos oriundos a aquisições de 
insumos de outros estados, que foram alvo de pedido de habilitação junto ao fisco paranaense, os quais serão 
utilizados para aquisição de bens e pagamento de fornecedores.
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nota 09 - outraS contaS a receber - curto PraZo

Estão representadas como segue:

2013 2012
Descrição R$/mil R$/mil
Contas a receber de partes relacionadas             4.206             4.168 
Provisão complemento preço leitão UPL                690             1.429 
ICMS sobre aquisição de imobilizado                524                881 
Valor a receber ref. venda imóveis                462                164 
Outros             1.641                754 
Total             7.523             7.396 

nota 10 - outraS contaS a receber - lonGo PraZo

Estão representadas como segue:

O montante de R$ 13.324 mil refere-se integralmente a imóveis de terceiros e cooperados, recebidos como for-
ma de pagamento de dívidas existentes com a Cooperativa, os quais pela sua natureza, não podem ser utilizados 
na operação normal da Castrolanda. Esses montantes estão contabilizados líquidos da provisão para desvalori-
zação desses imóveis, sendo que seus valores de realização não ultrapassam o valor de mercado.

O valor de R$ 6.939 mil de saldo de ICMS sobre aquisição de imobilizado refere-se em sua maioria a máquinas 
e equipamentos para a nova Usina de Beneficiamento de Leite em Itapetininga, o qual será apropriado mensal-
mente à razão de 01/48 avos a partir do início das operações.
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nota 11 - inVeStimentoS

Os investimentos são representados como segue:

O investimento na Batavo Cooperativa Agroindustrial refere-se ao processo de intercooperação nas indústrias 
lácteas e unidade industrial de trigo.

A Eletrogeração S/A tem por objetivo a exploração de geração de energia elétrica e de outras fontes de energia, 
na qual a Castrolanda tem uma participação de 13,88%.    

A Sicredi é uma cooperativa de crédito que atua na região dos Campos Gerais, na qual a Cooperativa Castrolanda 
detém uma participação de 6,43%, em função de sua movimentação financeira junto àquela instituição.

A Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola – COODETEC é voltada a pesquisas de melhoramento em semen-
tes, na qual a Castrolanda possui um investimento de 1,92% do capital.

A Cooperativa Central de Laticínios do Paraná – CCLPL foi criada para atender a interesses comuns de seus 
cooperados (Castrolanda, Batavo e Capal), da qual a Cooperativa Castrolanda possui participação no capital de 
36,53%.
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nota 12 - imobiliZado

O ativo imobilizado está representado como segue:

Alinhado à estratégia de crescimento da Castrolanda, foram realizados diversos investimentos em 2013, 
sendo os principais:

•  Continuidade das obras da Unidade Industrial de Carnes em Castro-PR, com investimentos de R$ 79,058 
milhões no ano;
•  Início das obras da Usina de Beneficiamento de Leite no município de Itapetininga-SP, com investimentos 
de R$ 64,486 milhões em 2013;
•  Ampliação da capacidade da Unidade de Beneficiamento de Sementes em Castro-PR, onde foram investi-
dos R$ 7,157 milhões;
•  Investimentos nas Unidades de Piraí do Sul, sendo dois centros de distribuição de químicos, construção de 
nova loja agropecuária e escritório administrativo, no valor total de R$ 7,097 milhões em 2013;
•  Melhorias na Usina de Beneficiamento de Leite em Castro-PR, no montante de R$ 5,771 milhões;
•  Ampliação e melhorias na capacidade produtiva da Unidade de Negócios Feijão, no valor de R$ 3,931 mi-
lhões;
• Impliação da capacidade produtiva e de expedição da Fábrica de Rações na matriz, sendo o investimento rea-
lizado de R$ 3,894 milhões.
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nota 13 – atiVo biolÓGico

Os ativos biológicos estão representados como segue:

Em atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola, as florestas da Cas-
trolanda foram avaliadas a valor justo na data do balanço, com base em laudo de empresa externa contratada 
para tal. As matrizes e reprodutores (suínos) foram avaliados a valor justo com base em laudos elaborados por 
técnicos internos.  

Em ambos os casos, devido à política contábil adotada pela Castrolanda, não houve distorções significativas 
entre os valores praticados e o valor justo, sendo desnecessário ajuste.

nota 14 - intanGÍVel

Os valores registrados no intangível estão representados como segue:

nota 15 - fornecedoreS

As obrigações com fornecedores estão representadas como segue:

Os valores na rubrica “Fornecedores mercado externo”, por tratarem-se de itens monetários na forma do Pronun-
ciamento Técnico CPC nº 02, foram convertidos na data do balanço utilizando-se a taxa cambial de fechamento.
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nota 16 - emPrÉStimoS e financiamentoS

 Estão representados como segue:

A rubrica “Insumos agrícolas” conceitua-se como crédito para atendimento a cooperados ou suprimento de 
recursos à cooperativa, com as seguintes finalidades: a) adiantamentos a cooperados por conta de produtos 
entregues para venda; b) aquisição de insumos e de bens para fornecimento aos cooperados (sementes e mu-
das, maquinaria, implementos e utensílios agrícolas, veículos, animais, bens essenciais ao consumo, materiais 
diversos e produtos utilizáveis nas explorações rurais); e, c) aquisição de bens para prestação de serviços exclu-
sivamente em explorações rurais (maquinaria, implementos, utensílios agrícolas e reprodutores machos puros 
ou de alta linhagem).
Os “financiamentos para capital de giro” referem-se às linhas PRODECOOP GIRO E PROCAP GIRO, destinadas às 
cooperativas para melhoria de seu fluxo de caixa, equalizadas com encargos de 6,50% a 6,75% a. a., com prazo 
máximo de 6 anos.

Os financiamentos para aquisição de imobilizado são referentes às linhas PRODECOOP e FINAME, e foram uti-
lizados em investimentos principalmente na Unidade Industrial de Carnes e Usina de Beneficiamento de Leite 
em Itapetininga/SP.

Os empréstimos e financiamentos possuem garantias oferecidas na forma de: hipotecas, penhor mercantil, aval 
e fiança dos diretores e notas promissórias rurais emitidas pelos cooperados, com vencimento final em 31 de 
outubro de 2025.
Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo em 31 de dezembro de 2013, são os seguintes:
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nota 17 - obriGaÇÕeS ProViSionadaS

Estão representadas como segue:

PROVISÃO PARA COnTInGÊnCIAS TRABALHISTAS E FISCAIS
A Cooperativa vem discutindo determinadas questões fiscais, trabalhistas e cíveis, tanto na esfera administrativa 
como na esfera judicial, as quais, quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. A Administração, com 
base na opinião de seus assessores jurídicos, considera que a provisão para contingências fiscais e trabalhistas 
prováveis são suficientes para cobrir eventuais desembolsos financeiros futuros, decorrentes dessas questões.

nota 18 - PatrimÔnio lÍQuido

CAPITAL SOCIAL
 
O capital social, totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2013, é de R$ 130.092 mil (R$ 84.507 mil em 
2012), pertencentes inteiramente a cooperados domiciliados no país. De acordo com o Estatuto Social, cada 
cooperado tem direito a um voto, não importando o número de suas quotas partes.
 
As retenções e integralizações de capital no exercício de 2013 totalizaram R$ 47.459 mil (R$ 12.926 mil em 
2012), além de incorporações de sobras ao capital no montante de R$ 7.298 mil (R$ 5.663 mil em 2012). O 
aumento expressivo nos valores a título de integralizações refere-se ao valor de R$ 35.030 mil correspondente 
ao processo de intercooperação entre as Cooperativas Batavo, Capal e Castrolanda, nos segmentos de lácteos e 
carnes.

O valor do capital social já reflete as baixas dos cooperados demitidos e baixas relativas ao sistema de cotas no 
exercício de 2013, que totalizaram R$ 9.172 mil (R$_3.937 mil em 2011). 
 
Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas do exercício serão destinadas conforme aprovação 
em assembleia dos cooperados.

reSerVaS de SobraS e fundoS leGaiS e eStatuÁrioS

Estão representadas como segue:
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a) FUnDO DE DESEnVOLVIMEnTO

Fundo de desenvolvimento por setor, destinado ao fortalecimento e desenvolvimento dos setores para realiza-
ção de melhoramentos e investimentos, formados por:
 
• Cobrança de 1%, embutida nos preços de venda de insumos e mercadorias; e
• Outros valores e créditos por decisão do Conselho de Administração ou Assembleia Geral.

b) FUnDO DE RESERVA LEGAL
 
Calculado à taxa mínima de 10% das sobras apuradas no resultado do exercício, o qual se destina a reparar 
eventuais perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da Cooperativa.
 
c) FUnDO DE ASSISTÊnCIA TÉCnICA, EDUCACIOnAL E SOCIAL - FATES

Calculado à taxa de 5% sobre a sobra líquida do exercício e destina-se à prestação de assistência aos coopera-
dos, seus familiares e aos empregados da Cooperativa. 
 
Agregam também a este fundo, doações sem destinação especial, e os resultados de operações com ato não-
-cooperativo deduzido o resultado das aplicações financeiras.
 
 
nota 19 – receita oPeracional lÍQuida
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nota 20 – receita e deSPeSaS financeiraS

nota 21 - tranSaÇÕeS com ParteS relacionadaS

As transações com cooperativas parceiras em sua maior parte são efetuadas segundo acordos comerciais de 
compra e venda de produtos agropecuários, e estão de acordo com as práticas usuais de mercado. Os saldos em 
31 de dezembro são:

nota 22 - cobertura de SeGuroS

A Cooperativa possui apólices de seguros em valor considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros, sendo 
os seguintes valores de cobertura básica (incêndio). As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fa-
zem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas 
pelos nossos auditores independentes.
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nota 23 - inStrumentoS financeiroS

A Cooperativa mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetu-
ada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segu-
rança. A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise 
periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros etc.). A política de 
controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no 
mercado. A Cooperativa não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e estratégias definidas 
pela Administração da Cooperativa.

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da Coope-
rativa.

a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros

A Cooperativa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades, incluindo apli-
cações financeiras, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financia-
mentos. 

b) Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, contas a receber, outros ativos circulantes 
e contas a pagar.

Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

c) Empréstimos e financiamentos

O valor contábil dos empréstimos e financiamentos em Reais têm taxas que se aproximam do valor de mercado. 
Para os demais empréstimos e financiamentos, inclusive os denominados em moeda estrangeira, são linhas co-
muns disponíveis no mercado e por isso não apresentam diferenças entre o valor contábil e o valor de mercado.

d) Investimentos

Consistem, principalmente, em investimentos em empresas de capital fechado, registrados pelo método de cus-
to, nas quais a Cooperativa tem interesse estratégico. 

e) Composição de saldos

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os saldos contábeis e os valores de mercado dos ins-
trumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 estão identificados a seguir:
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f) Risco de liquidez

É o risco relacionado a dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros 
que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Cooperativa na ad-
ministração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com 
suas obrigações ao venceram, sob condições normais de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco 
de prejudicar as operações da Cooperativa.

g) Derivativos

A Cooperativa tem como política a eliminação dos riscos de mercado, evitando assumir posições expostas a 
flutuações das taxas de câmbio de curto prazo e operando apenas instrumentos que permitam controles destes 
riscos.  

h) Gerenciamento de Riscos

Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia corporativa ou 
quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira, mediante exame e revisão de informações rela-
cionadas com o gerenciamento de risco, incluindo procedimentos e práticas a ele aplicadas. 

Os principais fatores de risco de mercado que afetam o negócio da Cooperativa podem ser considerados como:

• Risco de preço de mercadoria vendidas ou produzidas ou de insumos adquiridos

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos comercializados ou produzidos 
pela Cooperativa e dos demais insumos utilizados no processo de produção. Essas oscilações de preços podem 
provocar alterações subsntanciais nos ingressos/receitas e nos dispêndios/custos da Cooperativa. Para mitigar 
esses riscos, a Cooperativa monitora permanentemente os mercados locais, buscando antecipar-se a movimen-
tos de preços.

•	 Risco	de	taxa	de	juros

O risco cooperado é oriundo da possibilidade de a Cooperativa incorrer em ganhos/perdas decorrentes de os-
cilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros e que aumentem as despesas fi-
nanceiras relativas a empréstimos e financiamentos captados no      mercado. Visando a mitigação desse tipo de 
risco, a Cooperativa monitora continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual 
necessidade de contratação de novas operações para proteger-se contra o risco de volatilidade dessas taxas, 
buscando diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixada.
 
•	 Risco	de	crédito

Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes e cooperados, análise de crédito 
e estabelecimento de limites de exposição por cliente, tendo a sua  carteira de clientes pulverizada.
 
•	 Risco	cambial

A administração da Cooperativa optou por não realizar operações envolvendo instrumentos financeiros deri-
vativos (swap) para proteger seu passivo ou exposição líquida em moeda estrangeira dos efeitos de eventuais 
variações cambiais. A Castrolanda não possuía empréstimos em moeda estrangeira na data de fechamento do 
balanço.
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nota 24 - ProdutoS aGrÍcolaS de cooPeradoS em dePÓSito

Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa mantinha em depósito, em seus armazéns, produtos agrí-
colas de propriedade de cooperados. Estes estoques não pertencem à Cooperativa, razão pela qual não integram 
seus saldos de estoque para efeitos contábeis. A título de informação, demonstramos a composição desses es-
toques, com base no preço mínimo estabelecido pelo Governo Federal, como segue:

nota 25 - demonStraÇÃo de SobraS ou PerdaS de ato cooPeratiVo e nÃo 
cooPeraTIVO

Atendendo ao disposto no Artigo nº 65, parágrafo único do Estatuto Social e NBC T 10.8 (Entidades Cooperati-
vas), demonstramos a seguir o resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e de 2012 de ato 
cooperativo e ato não cooperativo:
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nota 26 – imPoSto de renda e contribuiÇÃo Social correnteS

Em conformidade com o artigo 111 da lei n° 5.764/71, são tributadas as operações do ato não cooperativo, 
previstas nos artigos 85, 86 e 88.
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nota 27 - demonStraÇÃo do lucro anteS doS juroS, imPoStoS, 
dePreciaÇÕeS e amortiZaÇÕeS - lajida

 

Frans	Borg
Diretor Presidente

Willem	Berend	Bouwman
Diretor Vice Presidente

Carlos	Alberto	Fontoura	Kugler
Contador

CRC-PR 039863/O-1
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BALANçO SOCIAL
(Valores expressos em Reais/mil)

1) Base de Cálculo Ano 2013 Ano 2012

 Receita Líquida (RL) 1.669.847 1.487.235

 Resultado Operacional (RO) 85.219 77.702

 Folha de Pagamento Bruta (FPB) 38.946 33.408

2) Indicadores sociais internos valor % sobre
FPB % sobre RL valor % sobre FPB % sobre RL

 Alimentação 4.025 10,34% 0,24% 1.785 5,34% 0,12%

 Encargos Sociais Compulsórios 5.016 12,88% 0,30% 3.720 11,14% 0,25%

 Previdência Privada 353 0,91% 0,02% 216 0,65% 0,01%

 Seguro de Vida em Grupo 175 0,45% 0,01% 171 0,51% 0,01%

 Saúde 1.557 4,00% 0,09% 1.480 4,43% 0,10%

 Transporte Coletivo 1.300 3,34% 0,08% 312 0,93% 0,02%

 Habitação 98 0,25% 0,01% 93 0,28% 0,01%

 Segurança e saúde no Trabalho 1.352 3,47% 0,08% 872 2,61% 0,06%

 Educação, Capaciação e Desenvolvimento Profissional 858 2,20% 0,05% 1.019 3,05% 0,07%

 Cultura e Lazer 642 1,65% 0,04% 506 1,51% 0,03%

 Participação nos Lucros ou Resultados 5.193 13,33% 0,31% 3.232 9,67% 0,22%

 Total - Indicadores Sociais Internos 20.570 52,82% 1,23% 13.405 40,13% 0,90%

3) Indicadores Sociais - cooperados valor % sobre RO % sobre RL valor % sobre RO % sobre RL

 Educação, cursos e treinamentos  137 0,16% 0,01% 152 0,20% 0,01%

 Eventos realizados para jovens e esposas 34 0,04% 0,00% 98 0,13% 0,01%

 Esporte 74 0,09% 0,00% 147 0,19% 0,01%

 Investimentos em novas oportunidades com geração de renda 161.710 189,76% 9,68% 41.736 53,71% 2,81%

 Investimentos de infra-estrutura na Comunidade 368 0,43% 0,02% 405 0,52% 0,03%

 Total - Indicadores Sociais - cooperados 162.323 190,48% 9,72% 42.538 54,75% 2,86%

4) Contribuições para a Sociedade

 Donativos 55 0,06% 0,00% 70 0,09% 0,00%

 Incentivo a cultura e educação 246 0,29% 0,01% 248 0,32% 0,02%

 Tributos (excluídos encargos sociais) 39.105 45,89% 2,34% 42.435 54,61% 2,85%

 Total - Indicadores Sociais Externos 39.406 46,24% 2,36% 42.753 55,02% 2,87%

5) Indicadores Ambientais

 Relacionados com a Operação da Empresa 1.927 2,26% 0,12% 2.918 3,76% 0,20%

 Total dos Investimentos em Meio Ambiente 1.927 2,26% 0,12% 2.918 3,76% 0,20%

6) Indicadores do Quadro Funcional

 Nº de empregados efetivos no final do período 926 787 

 Nº de empregados temporários no final do período 35 47 

 Nº de admissões durante o período 612 413 

 Nº de demissões no período 486 381 

 Nº de prestadores de serviços terceirizados 59 59 

 Nº de estagiários remunerados 8 12 

 Nº de estagiários sem remuneração 1 16 

 Nº de empregados afastados 19 10 

 Nº de mulheres que trabalham na empresa 155 123 

 % de cargos de chefia ocupados por mulheres 15% 7%

 Nº de negros que trabalham na empresa 126 110 
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BALANçO SOCIAL
(Valores expressos em Reais/mil)

BALANçO SOCIAL

 % de cargos de chefia ocupados por negros 8% 4%

 Classificação por idade 

 colaboradores até 18 anos 22 18 

 colaboradores de 19 a 30 anos 472 418 

 colaboradores de 31 a 45 anos 367 307 

 colaboradores acima de 45 anos 100 90 

 Tempo de serviço 

 até 1 ano de Cooperativa 340 226 

 de 1 a 5 anos de Cooperativa 376 393 

 de 5 a 10 anos de Cooperativa 137 114 

 de 10 a 20 anos de Cooperativa 74 66 

 acima de 20 anos de Cooperativa 34 35 

 Estado civil 

 solteiros 520 400 

 casados 300 264 

 convivente "amaziado" 126 155 

 divorciados 12 13 

 viúvos 1 1 

 Grau de instrução 

 Nível Superior 321 252 

 Nível Médio 640 582 

7) Indicadores do Quadro Social

 Nº de cooperados ao final do período 785 754 

 Nº de cooperados ativos 785 754 

 Nº de cooperados inativos 23 0 

 Nº de mulheres cooperadas 129 118 

 Variação do nº de cooperados no período 4 4 

 Nº de comitês setoriais 11 8 

 Nº de participantes de comitês 39 38 

 Nº de participantes em Assembléias Gerais no período 125 239 

 Nº de cursos, palestras e treinamentos 66 149 

 Nº de participantes em cursos, palestras e treinamentos 2.645 3.116 

8) Informações Relevantes quanto ao Exercício da Cidadania Empresarial

Relação entre o piso e teto salarial na cooperativa 1,74 1,74 

Nº total de acidentes de trabalho 16 24 

Valor adicionado total a distribuir 198.074 190.262 
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1) Base de Cálculo Ano 2013 Ano 2012

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela 
empresa foram definidos:

(    ) pela direção
( X ) direção e gerências
(    ) todos os empregados

(    ) pela direção
( X ) direção e gerências
(    ) todos os empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente 
de trabalho foram definidos:

(    ) pela direção
(   ) direção e gerências
( X ) todos os empregados + cipa

( X ) direção e gerências
(   ) direção e gerências
( X ) todos os empregados + cipa

A previdência privada comtempla:
(    ) direção
(    ) direção e gerências
( X ) todos os empregados

(    ) todos os empregados
(    ) direção e gerências
( X ) todos os empregados

A participação nos lucros ou resultados contempla:
(    ) direção
(    ) direção e gerências
( X ) todos os empregados

(    ) direção
(    ) direção e gerências
( X ) todos os empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões 
éticos e de responsabilidade social adotados pela 
empresa:

(    ) não são considerados
( X ) são sugeridos
(    ) são exigidos

(    ) não são considerados
( X ) são sugeridos
(    ) são exigidos

Quanto à participação dos empregados em programas 
de trabalho voluntário, a empresa:

(   ) não se envolve
( X ) apóia
(    ) organiza e incentiva

(   ) não se envolve
( X ) apóia
(    ) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de clientes e 
consumidores:

- na Cooperativa: 54
- no Procon:        1 
- na Justiça:         0

- na Cooperativa: 325
- no Procon:        1 
- na Justiça:         0
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