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QUADRO 1

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

ATIVO 2016 2015

CIRCULANTE

Disponibilidades (nota 4) 416.676 220.860

Valores a receber de cooperados (nota 5) 236.454 213.150

Valores a receber intercooperação (nota 5) 62.952 49.690

Valores a receber de clientes (nota 6) 169.444 134.248

Estoques (nota 7) 318.392 245.376

Tributos a recuperar (nota 8) 42.799 41.459

Outras contas a receber (nota 9) 10.089 5.740

Despesas do exercício seguinte 570 634

Total do Ativo Circulante 1.257.376 911.157

NÃO CIRCULANTE

Valores a receber de cooperados (nota 5) 30.312 32.153

Valores a receber intercooperação (nota 5) 57.177 94.420

Outras contas a receber (nota 10) 18.792 17.339

Investimentos (nota 11) 92.500 86.494

Imobilizado (nota 12) 829.669 809.164

Ativo biológico (nota 13) 22.703 21.367

Intangível (nota 14) 5.530 4.582

Total do Ativo Não Circulante 1.056.683 1.065.519

TOTAL DO ATIVO 2.314.059 1.976.676

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 1

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2016 2015

CIRCULANTE

Obrigações com cooperados (nota 5) 148.074 130.280

Obrigações intercooperação (nota 5) 7.282 6.896

Fornecedores (nota 15) 98.349 84.691

Empréstimos e financiamentos (nota 16) 630.622 414.912

Obrigações sociais e tributárias 7.019 5.981

Adiantamentos de clientes 6.449 8.084

Outras contas a pagar 8.002 4.598

Obrigações provisionadas (nota 17) 28.197 19.822

Total do Passivo Circulante 933.994 675.264

NÃO CIRCULANTE

Obrigações com cooperados (nota 5) 13.000 11.100

Obrigações intercooperação (nota 5) 20.235 11.817

Fornecedores (nota 15) 5.935 7.961

Empréstimos e financiamentos (nota 16) 319.828 326.925

Obrigações provisionadas (nota 17) 90.957 75.986

Total do Passivo Não Circulante 449.955 433.789

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social realizado (nota 18) 384.815 352.983

Reservas de sobras (nota 18) 510.253 473.828

Sobras à disposição da A.G.O. 35.042 40.812

930.110 867.623

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.314.059 1.976.676

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 2 

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

2016 2015

INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de produtos e serviços 2.827.690 2.262.033

DEDUÇÕES

Tributos sobre vendas e serviços (55.273)            (39.835)             

Devoluções e abatimentos (76.889)            (42.395)             

INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (nota 19) 2.695.528 2.179.803

DISPÊNDIO E CUSTO DAS VENDAS E SERVIÇOS (2.416.418)       (1.948.096)        

SOBRA E LUCRO BRUTO 279.110 231.707

DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

Despesas com vendas (61.215)            (45.047)             

Despesas com pessoal (72.960)            (62.853)             

Outras despesas administrativas e gerais (84.131)            (69.432)             

(218.306)          (177.332)           

SOBRA E RESULTADO OPERACIONAL 60.804 54.375

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS 2.507               667                   

RESULTADO ANTES DOS EFEITOS FINANCEIROS 63.311             55.042              

ENCARGOS FINANCEIROS LÍQUIDOS

(-) Despesas financeiras (nota 20) (81.315)            (66.842)             

(+) Receitas financeiras (nota 20) 69.719             68.743              

(11.596)            1.901                

SOBRA E LUCRO  ANTES DA TRIBUTAÇÃO 51.715 56.943

PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL

Imposto de renda (4.132)              (6.031)               

Contribuição social sobre o lucro (1.570)              (2.281)               

(5.702)              (8.312)               

SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 46.013 48.631

DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS

Fundo de reserva legal (10.239)            (7.739)               

FATES (3.775)              (2.750)               

(14.014)            (10.489)             

UTILIZAÇÃO DO FATES NO ANO 3.043               2.670                

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 35.042 40.812

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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 QUADRO 3

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

Fundos de 

reserva legal
FATES

Fundos para 

desenv.

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 291.104          82.709            44.723            305.312          50.273            774.121          

Incorp. em reservas de sobras cfe. AGO -                 3.403              -                 23.314            (26.717)          -                 

Integralizações/retenções de capital 5.325              -                 -                 -                 -                 5.325              

Integralizações intercooperação 54.448            -                 -                 -                 -                 54.448            

Retenções p/fundo de capitalização 3.003              -                 -                 -                 -                 3.003              

Baixa de capital p/coop. demitidos/65 anos (3.571)            -                 -                 -                 -                 (3.571)            

Baixa de capital - sistema de cotas (2.410)            -                 -                 -                 -                 (2.410)            

Constituição de fundo de desenvolvimento -                 -                 -                 6.548              -                 6.548              

Capitalização cfe. AGO 5.084              -                 -                 -                 (5.084)            -                 

Utilização do FATES no ano -                 -                 (2.670)            -                 2.670              -                 

Distribuição de sobras p/coop. cfe. AGO -                 -                 -                 -                 (18.472)          (18.472)          

Sobra líquida do exercício -                 -                 -                 -                 48.631            48.631            

Constituição de reserva legal -                 7.739              -                 -                 (7.739)            -                 

FATES -                 -                 2.750              -                 (2.750)            -                 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 352.983          93.851            44.803            335.174          40.812            867.623          

Incorp. em reservas de sobras cfe. AGO -                 4.474              -                 17.423            (21.897)          -                 

Integralizações/retenções de capital 6.668              -                 -                 -                 -                 6.668              

Integralizações intercooperação 20.571            -                 -                 -                 -                 20.571            

Retenções p/fundo de capitalização 2.863              -                 -                 -                 -                 2.863              

Integralizações em cotas de participação 1.385              -                 -                 -                 -                 1.385              

Baixa de capital p/coop. demitidos/65 anos (5.002)            -                 -                 -                 -                 (5.002)            

Constituição de fundo de desenvolvimento -                 -                 -                 3.557              -                 3.557              

Capitalização cfe. AGO 5.347              -                 -                 -                 (5.347)            -                 

Distribuição de sobras p/coop. cfe. AGO -                 -                 -                 -                 (13.568)          (13.568)          

Sobra líquida do exercício -                 -                 -                 -                 46.013            46.013            

Utilização do FATES no ano -                 -                 (3.043)            -                 3.043              -                 

Constituição de reserva legal -                 10.239            -                 -                 (10.239)          -                 

FATES -                 -                 3.775              -                 (3.775)            -                 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 384.815          108.564          45.535            356.154          35.042            930.110          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Capital social 

realizado

Reservas de Sobras Sobras à 

disposição da 

A.G.O.

Total
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QUADRO 4

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

2016 2015

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Sobra e lucro líquido do exercício 46.013 48.631

Ajustes para conciliar o resultado do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades 

operacionais

Depreciação, amortização e exaustão 61.699 42.485

Variação monetária sobre empréstimos de longo prazo 51.952 21.918

Variação monetária sobre contas a receber de longo prazo (3.502)          (5.675)          

Provisão para contingências 18.291 12.115

Baixa de ativo imobilizado/intangível 2.824 1.008

177.277       120.482        

Variações nos ativos:

Contas a receber (53.157)        (47.931)        

Valores a receber intercooperação 23.981         (9.273)          

Estoques (73.016)        (89.083)        

Outros (7.078)          (2.288)          

(109.270)      (148.575)       

Variações nos passivos:

Contas a pagar a fornecedores 11.632         22.792         

Obrigações com cooperados 19.694         11.179         

Obrigações Intercooperação 8.804           (294)             

Adiantamentos de clientes (1.635)          6.530           

Obrigações sociais e tributárias (4.664)          (6.598)          

Compensações de imposto de renda e contribuição social 5.702           8.312           

Outras contas a pagar 3.404           2.885           

Obrigações provisionadas 5.055           7.236           

47.992         52.042         

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 115.999       23.949         

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

   Adições ao ativo imobilizado (81.869)        (190.391)       

   Adições aos investimentos (6.006)          (21.152)        

   Adições ao ativo biológico (3.586)          (8.121)          

   Adições ao ativo intangível (1.857)          (3.977)          

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS ABSORVIDAS PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (93.318)        (223.641)       

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

   Aumento (redução) nos empréstimos e financiamentos 156.661       129.308        

   Constituição reserva desenvolvimento 3.557           6.548           

   Destinações estatutárias:

  Distribuição sobras para cooperados (13.568)        (18.472)        

  Devolução de capital aos cooperados (5.002)          (3.571)          

  Integralizações/Retenções de capital 6.668           5.325           

  Integralizações intercooperação 20.571         54.448         

  Retenções para fundo de capitalização 2.863           3.003           

  Integralizações/baixas em cotas de participação 1.385           (2.410)          

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS (APLICADAS) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 173.135       174.179        

4 - AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 195.816       (25.513)        

No início do exercício 220.860 246.373

No final do exercício 416.676 220.860

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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QUADRO 5

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

DEMONSTRAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

DE 2016 E DE 2015

(Valores expressos em milhares de reais)

2016 2015

1. INGRESSOS E RECEITAS

1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços 2.799.322 2.228.628

1.2. Outros ingressos e receitas operacionais 28.368 33.405

1.3. Outros resultados operacionais 2.507 667

1.4. Provisão para créditos de liquidação duvidosa/reversão 28               (1.568)         

1.5. Devoluções e abatimentos (76.889)       (42.395)       

2.753.336 2.218.737

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS

2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 2.296.986 1.868.276

2.2. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 124.333 96.657

2.3. Perda / recuperação de valores ativos 503             1.912

2.421.822 1.966.845

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 331.514 251.892

4. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 61.699 42.485

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 269.815 209.407

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA

6.1. Receitas financeiras 69.719 68.743

69.719 68.743

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 339.534 278.150

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO

8.1. Pessoal

8.1.1. Remuneração direta 107.025 84.173

8.1.2. Benefícios 33.654 24.156

8.1.3. FGTS 6.970 5.367

8.2. Impostos, taxas e contribuições

8.2.1. Federais 28.675 26.124

8.2.2. Estaduais 35.696 24.334

8.2.3. Municipais 355 213

8.3. Remuneração de capital de terceiros

8.3.1. Juros 55.441 47.947

8.3.2. Outras despesas financeiras 25.705 17.205

8.4. Remuneração de capitais próprios

8.4.1. Sobras a distribuir e constituição de fundos 46.013 48.631

339.534 278.150

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

 
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 
 

A Cooperativa possui 867 cooperados (849 em 2015) e suas atividades 
consistem basicamente em: 

 
a) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos cooperados, 
mantendo, no caso dos produtos agrícolas, silos e armazéns para 
estocagem dos produtos, equipamentos para sua secagem, beneficiamento 
e padronização; 

 
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 contábeis 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.º 5.764/71. São observadas ainda, as Leis n.º 11.638/07 e a Lei n.º 
11.941/09 que modificaram a Lei n.º 6.404/76, em aspectos relativos à elaboração e 
divulgação das demonstrações financeiras. De acordo com a Norma Contábil NBC 
TE – Entidades Cooperativas, as mesmas foram padronizadas em nomenclaturas e 
em forma de apresentação. 
 
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. 
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Moeda funcional e moeda de apresentação 
  
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de reais, sendo a 
moeda funcional e de apresentação da Cooperativa. Todas as informações 
financeiras apresentadas 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 julgamento 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 e vida útil do ativo imobilizado e intangível, provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, provisão para realização dos estoques, provisão para 
contingências, e ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A 
liquidação das transações envolvendo essas estimativas 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. 
 
 
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 da competência de exercícios, o qual considera que as receitas, 
custos e despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incorridas, 
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. 

 
MOEDA ESTRANGEIRA 

 
Todas as transações em moeda estrangeira foram convertidas para a moeda 
funcional conforme determina o CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas 
de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As  
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variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no resultado como 
receitas ou despesas financeiras. 

 
DISPONIBILIDADES 

 
Compreende o saldo em caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras 
com liquidez imediata, registradas ao custo, acrescidas dos rendimentos 
líquidos incorridos até a data do balanço, que não superam seus valores de 
mercado. 

 
CONTAS A RECEBER DE COOPERADOS E CLIENTES 

 
São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando 
contratadas, ajustados a valor presente, quando aplicável e deduzidos de 
provisão para créditos de realização duvidosa. 

 
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 para cobrir eventuais 
perdas, de acordo com a capacidade de pagamento de cada cooperado. Os 
valores a receber dos cooperados demitidos, eliminados ou excluídos são 
integralmente provisionados ao final de cada exercício. 

 
ESTOQUES 

 

 Produtos agrícolas e pecuários: são avaliados pelo custo de aquisição 
ou valor realizável líquido, dos dois o menor; 

 Produtos acabados e em elaboração: são avaliados pelo custo médio 
ponderado de produção; 

 Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, materiais 
secundários e demais estoques: são avaliados pelo custo médio 
ponderado de aquisição. 

                              

Os estoques não excedem seus valores realizáveis líquidos, sendo 
ajustados, quando aplicável. Foram também, registrados líquidos dos 
tributos recuperáveis.  
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INVESTIMENTOS 

 
Os investimentos estão avaliados pelo custo histórico de aquisição por 
tratar-se principalmente de investimentos em outras cooperativas, em 
conformidade com a NBC T 10.8. Os investimentos em sociedades não 
cooperativas 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. Não foram 
realizadas provisões para perdas, por não existirem evidências quanto à 
irrecuperabilidade dos valores investidos. 
 
IMOBILIZADO 

 
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção, deduzido da 
depreciação acumulada e de perda para redução ao valor recuperável, 
quando aplicável. 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. As taxas e estimativas de vida útil são revisadas 
anualmente. 

 
A cooperativa optou pela não adoção do custo atribuído (deemed 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. 
 
ATIVOS BIOLÓGICOS 
 
Segundo o Pronunciamento CPC 29, um ativo biológico é um animal ou 
planta vivos, os quais sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos agropecuários. A Castrolanda reconhece seus ativos biológicos 
(florestas, matrizes e reprodutores suínos) pelo seu valor justo, que 
corresponde ao valor dos insumos aplicados, deduzido da exaustão ou 
depreciação acumulados. 
 
INTANGÍVEL 
 
Compreende os valores pagos pelo direito de uso de softwares e registro de 
marcas de sua propriedade, registrados ao custo de aquisição deduzido dos 
valores amortizáveis, calculados de acordo com suas vidas úteis. 
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REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS 

 
De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor 
recuperável de ativos, o ativo está desvalorizado 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 de desvalorização 
de seus ativos financeiros e não financeiros, sendo reconhecida uma perda 
quando aplicável.  
 
OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS E TERCEIROS 

 
São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e serviços no curso 
normal das atividades da Castrolanda, sendo demonstradas pelos valores de 
realização, atualizados por encargos financeiros nos termos dos contratos 
vigentes, de modo que reflitam os valores incorridos até a data do balanço. 
 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 
São reconhecidos quando do recebimento dos recursos, inicialmente 
líquidos dos custos de transação, sendo apresentados pelo custo 
amortizado, atualizados pelos encargos incorridos até o final dos exercícios 
(pro rata temporis), nos termos dos contratos vigentes, os quais são 
contabilizados como despesas financeiras.  

 
PROVISÕES E PASSIVOS CONTINGENTES 

 
As provisões são reconhecidas no balanço quando a Castrolanda 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 
ajustes 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 dos respectivos encargos e  
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variações monetárias e cambiais, sendo utilizado o ajuste a valor presente 
quando aplicável. 

 
RECONHECIMENTO DAS RECEITAS 
 
A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os 
riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador. 
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função de 
sua realização até a data do balanço. Uma receita não é reconhecida se há 
uma incerteza significativa na sua realização. 

 
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 obtido 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. 

 
ATO COOPERATIVO E NÃO COOPERATIVO 
 
Segundo a NBCT 10.8 - Sociedades Cooperativas, estas devem evidenciar 
separadamente a composição do resultado 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. 

 

 
NOTA 04 – DISPONIBILIDADES 

 
As disponibilidades estão representadas como segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrição Taxas 2016 2015

Caixa e bancos conta movimento 43.985           21.134         

Aplicações em CDB/CDI/Fundos de 99,5% a 103% do CDI 372.691         199.726       

Total 416.676         220.860       
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NOTA 05 – VALORES A RECEBER/OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS 
 
 As contas a receber/pagar aos cooperados estão representadas como segue: 
 

 
  
A rubrica “financiamentos para custeios” refere-se a recursos fornecidos aos 
cooperados para aplicação na atividade 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. 
 
Os “valores a receber/obrigações intercooperação” referem-se às ações de 
investimento em conjunto entre as Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal nos 
segmentos de lácteos, carnes e trigo. 
 
 

Circulante 2016 2015 2016 2015

Financiamentos para custeios 101.381     105.773   -            -           

Financiamentos para capital de giro 58.133       45.032     63.741      44.617      

Duplicatas a receber 43.822       37.652     -            -           

Conta produção 19.694       13.687     49.991      57.569      

Financiamentos para investimentos 5.346         3.773       978           2.090        

Financiamentos para cotas de participação 4.615         4.408       -            -           

Conta movimento 3.463         2.825       16.127      12.523      

ICMS a pagar -            -          542           632           

Outros -            -          1.028        108           

Provisão para aquisição de produtos agropecuários -            -          15.667      12.741      

236.454     213.150   148.074    130.280    

Valores a receber/obrigações intercooperação 62.952       49.690     7.282        6.896        

Total do Circulante 299.406     262.840   155.356    137.176    

Não Circulante

Financiamentos para cotas de participação 18.904       21.317     -            -           

Financiamentos para investimentos 6.928         6.916       -            -           

Financiamentos para capital de giro 4.480         3.920       -            -           

Fundo mútuo agrícola -            -          13.000      11.100      

30.312       32.153     13.000      11.100      

Valores a receber/obrigações intercooperação 57.177       94.420     20.235      11.817      

Total do Não Circulante 87.489       126.573   33.235      22.917      

Total 386.895     389.413   188.591    160.093    

Ativo Passivo
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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: 
                

 
 
Insumos agrícolas 
Representados substancialmente por defensivos, fertilizantes e corretivos adquiridos 
para revenda a cooperados e terceiros.  
 
 
 

Descrição 2016 2015

Duplicatas a receber         178.070         140.015 

Dívidas renegociadas                892             1.120 

Cheques                328                220 

Outros                259                348 

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa          (10.105)            (7.455)

Total         169.444         134.248 

Descrição 2016 2015

Insumos agrícolas           125.392           102.682 

Produtos Unidade Industrial de Carnes             48.338             36.319 

Produtos lácteos             34.397             27.117 

Adiantamento a fornecedores             26.914               6.324 

Rações/matéria prima             20.328             10.438 

Produtos Unidade de Negocios Feijão             14.535             15.513 

Produtos agrícolas             10.718             11.954 

Lojas agropecuárias             10.072               9.496 

Sementes de trigo               6.764               7.252 

Sementes de feijão               3.511               1.692 

Leitões               2.480               1.532 

Sementes de milho               2.398               1.232 

Mercadoria em depósitos de terceiros               2.125               2.578 

Lenha               1.369               1.394 

Produtos Unidade de Batata Frita               1.020                  476 

Sementes de soja                  980               2.435 

Sementes de batata                  817                  732 

Sementes de pastagem/forrageira                  489                  877 

Outros               5.745               5.333 

Total           318.392           245.376 
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Produtos Unidade Industrial de Carnes 
Representados por itens de almoxarifado, matérias primas e produtos acabados 
derivados de suínos. 
 
Produtos lácteos 
Representados por estoques de almoxarifado, matérias primas e produtos acabados 
das Usinas de Beneficiamento de Leite em Castro-PR e em Itapetininga-SP. 
 
Rações/matéria prima 
Representados por matérias primas que serão utilizadas na produção de rações, 
bem como os produtos acabados desta natureza. 
 
Produtos Unidade de Negócios Feijão 
Representados por estoques de almoxarifado, matérias primas e produtos acabados 
derivados de feijão. 
 
Os valores dos estoques não excedem seus valores realizáveis líquidos. 
 
 
NOTA 08 - TRIBUTOS A RECUPERAR  
 
Estão representados como segue: 
 

 
              

O saldo de ICMS a recuperar refere-se substancialmente às aquisições de matéria 
prima, fertilizantes e defensivos de outros estados, sendo suas saídas beneficiadas 
pelo diferimento dentro do estado do Paraná e São Paulo. 
 
O saldo de ICMS SISCRED, refere-se a valores que foram alvo de pedido de 
habilitação junto ao fisco paranaense, o qual pode ser utilizado para a aquisição de 
bens e pagamento de fornecedores. 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2016 2015

ICMS a recuperar              41.722              35.982 

IRRF s/aplicações financeiras                5.577                5.345 

ICMS SISCRED                2.570                3.117 

Outros                   219                     40 

(-) Provisao perdas ICMS               (7.289)               (3.025)

Total              42.799              41.459 
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NOTA 09 - OUTRAS CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO 

 
Estão representadas como segue: 
 

 
  

 
NOTA 10 - OUTRAS CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO 

 
Estão representadas como segue: 
 

 
  
O montante de R$ 14,718 milhões refere-se integralmente a imóveis recebidos de 
terceiros e cooperados como forma de pagamento de dívidas existentes com a 
Cooperativa, os quais pela sua natureza, não podem ser utilizados na operação 
normal da Castrolanda. Tais bens possuem provisão para desvalorização, de forma 
que seus valores de realização não ultrapassam os valores de mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2016 2015

Complemento preço leite             4.631                989 

ICMS sobre aquisição de imobilizado             1.991             2.283 

Contas a receber de partes relacionadas                729                353 

Adiantamentos a funcionários                458                476 

Outros             2.280             1.639 

Total           10.089             5.740 

Descrição 2016 2015

Bens destinados a venda           14.718           16.985 

Duplicatas a receber             4.054             1.781 

Depósito judicial             1.697             1.560 

ICMS sobre aquisições de imobilizado             1.276             3.209 

Outros             1.811             1.002 

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa            (4.764)            (7.198)

Total 18.792 17.339
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NOTA 11 - INVESTIMENTOS 
 
Os investimentos são representados como segue: 
 

 
 
O investimento na Frísia Cooperativa Agroindustrial refere-se ao processo de 
intercooperação nas indústrias lácteas e unidade industrial de trigo. 
 
A Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial é uma central de cooperativas 
focada na atividade de insumos agrícolas, onde a Castrolanda detém uma 
participação de 20,97%. 
 
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 14,62%.     
 
A Sicredi Campos Gerais é uma cooperativa de crédito, na qual a Cooperativa 
Castrolanda detém uma participação de 5,26%, em função de sua movimentação 
financeira junto àquela instituição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2016 2015

Frisia Cooperativa Agroindustrial           63.597           60.819 

Coonagro - Cooperativa Nacional Agroindustrial           15.551           15.529 

Eletrogeração S/A             4.495             4.495 

Sicredi Campos Gerais             3.828             2.982 

Outros investimentos             5.029             2.669 

Total 92.500 86.494
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NOTA 12 - IMOBILIZADO 
 
O ativo imobilizado está representado como segue: 

       

 
 
Em atendimento à estratégia de crescimento da Castrolanda, foram realizados 
diversos investimentos em 2016, sendo os principais: 
 

 Investimentos na Usina de Beneficiamento de Leite em Castro-PR, no valor 
de R$ 21,707 milhões, sendo desse total, R$ 8,9 milhões para a continuação 
das obras de automatização do depósito de produtos acabados, R$ 1,12 
milhão na adequação da estação de tratamento de efluentes e o restante em 
melhorias no processo produtivo; 

 Os aportes na Usina de Beneficiamento de Leite em Itapetininga-SP 
totalizaram R$ 15,160 milhões, destinados a melhorias no processo produtivo 
e aquisição de equipamentos; 

 Na Unidade Industrial de Carnes, também localizada em Castro-PR, foram 
aplicados R$ 13,274 milhões na ampliação das câmaras de armazenamento 
de carcaças e na aquisição de equipamentos; 

 No Entreposto de Ponta Grossa-PR, foram aplicados R$ 3,587 milhões na 
construção de nova sede administrativa, pavimentação asfáltica e melhorias 
das estruturas já existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO TX DEPREC. SALDO EM 

31/12/2015

 INCREMENTOS  BAIXAS 
 TRANSFE-

RÊNCIAS 
 DEPRECIAÇÃO/ 

AMORTIZAÇÃO

SALDO EM 

31/12/2016

Máquinas e Equipamentos 3,5% a 10% 253.276    4.211                 (1.002)     11.815           (23.562)             244.738          

Edifícios 1,5% a 4% 217.376    1.130                 (804)        10.964           (7.987)               220.678          

Instalações 4% a 10% 184.779    13.715               (229)        9.282             (17.684)             189.863          

Construções em Andamento 35.111      50.155               -          (13.824)          -                    71.442            

Terrenos 31.242      450                    (24)          -                 -                    31.669            

Pavimentação 5% a 10% 30.057      1.822                 (11)          1.482             (3.385)               29.965            

Armazéns Metálicos 2% a 5% 14.592      -                     (99)          75                  (881)                  13.687            

Computadores e Periféricos 20% a 33% 8.791        1.645                 (31)          99                  (3.366)               7.138              

Móveis e Utensílios 10% 6.039        441                    (40)          491                (342)                  6.588              

Veículos 6% a 15% 4.719        1.446                 (479)        20                  (918)                  4.788              

Terrenos-N/Oper. 4.456        -                     (73)          -                 -                    4.383              

Ferramentas 10% 1.768        285                    (10)          77                  (284)                  1.836              

Adiantamentos p/ Imobilizado 1.186        305                    -          (166)               -                    1.325              

Faturamento Antecipado 15.255      6.239                 -          (20.316)          -                    1.178              

Edifícios-Bens N/Oper. 183           -                     -          -                 -                    183                 

Edificios-Imóveis de Terceiros 20% 311           -                     -          -                 (142)                  169                 

Embalagens 10% a 20% 23             26                      -          -                 (10)                    39                   

TOTAL 809.164    81.869               (2.802)     (0)                   (58.562)             829.669          
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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, matrizes e reprodutores suínos da Castrolanda foram 
avaliados a valor justo na data do balanço, 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: 
 

 
 

 
 

Custo Deprec./Exaustão

corrigido Acumulada 2016 2015

Florestas 29.211           (11.587)                  17.624     16.172     

Semoventes 5.773             (694)                       5.079       5.195       

Total 34.984           (12.281)                  22.703     21.367     

Total Líquido

Valor Amortização

corrigido Acumulada 2016 2015

Direitos de uso - softwares 5.279             (1.929)               3.350       2.711       

Marcas 1.762             -                    1.762       1.446       

Fundo de comércio 425                (7)                      418          425          

Total 7.466             (1.936)               5.530       4.582       

Valor residual

Descrição 2016 2015 2016 2015

Fornecedores mercado interno          96.282          81.832       5.935           7.961 

Serviços prestados de transporte            1.981            2.785             -                   -   

Outras obrigações                 86                 74             -                   -   

Total 98.349 84.691 5.935 7.961

Curto Prazo Longo Prazo
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NOTA 16 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 
 
 Estão representados como segue: 
 

 
 
A rubrica “Comercialização” refere-se a recursos captados para adiantamento aos 

cooperados por conta de produção agropecuária entregue à cooperativa, bem como 

para industrialização e beneficiamento de produtos. 

A rubrica “Insumos agrícolas” conceitua-se como crédito para atendimento aos 

cooperados por meio do fornecimento de defensivos, fertilizantes, corretivos e 

implementos utilizáveis na exploração agropecuária. 

Os financiamentos para aquisição de imobilizado referem-se às linhas 
PRODECOOP e FINAME, e foram utilizados em investimentos principalmente na 
Unidade Industrial de Carnes e Usina de Beneficiamento de Leite em 
Itapetininga/SP. 
 
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 12% a. a., com prazo máximo de 2 anos. 
 
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 15 de junho de 2027. 
 
Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo em 31 de dezembro de 
2016, são os seguintes: 
 

                                                      
 

Cotação Taxas 2016 2015 2016 2015

Comercialização Moeda nacional 8,75% a 13,27% a.a. 344.882 219.158 -           -         

Insumos agrícolas Moeda nacional 8,75% a 12,75% a.a. 189.561 93.754 -           -         

Aquisição de imobilizados Moeda nacional 2,5% a 8,75% a.a. 51.805 46.273 278.283 288.543

Capital de giro Moeda nacional 6,75% a 12,00% a.a. 40.827 52.750 16.412 11.698

Investimentos Partes Relacionadas Moeda nacional 6,5% a.a 1.381 1.123 13.031 11.735

Outras modalidades Moeda nacional 3% a 9,50% a.a. 1.424 1.141 3.730 4.439

PESA Moeda nacional IGP-M + 3,1% a.a. 513 488 6.550 8.488

Repasses para cooperados Moeda nacional 3% a 12,75% a.a. 229 225 1.822 2.022

630.622    414.912 319.828   326.925 

Longo PrazoCurto Prazo

Ano Saldo

2018 67.789

2019 63.153

2020 51.657

2021 51.442

Após 2021 85.787

Total 319.828      
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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 2016, é de R$ 
384,815 milhões (R$ 352,983 milhões em 2015), 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 2016 totalizaram R$ 
31,487 milhões (R$ 62,776 milhões em 2015), além de incorporações de sobras ao 
capital no montante de R$ 5,347 milhões (R$ 5,084 milhões em 2015).  
 
O valor do capital social já reflete as baixas dos cooperados demitidos no exercício 
de 2016, que totalizaram R$ 5,002 milhões (R$ 3,571 milhões em 2015).  

 
Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas do exercício serão 
destinadas conforme aprovação em assembleia dos cooperados. 

 
 
 
 

Descrição 2016 2015 2016 2015

Provisão para obrigações trabalhistas 23.617            17.562            -                 -                 

Provisão para contingências tributárias -                 -                 72.160            62.739            

Tributos em processo de compensação -                 -                 18.797            13.247            

Provisões de custos/despesas operacionais 3.183             1.397             -                 -                 

Outras provisões 1.397             863                -                 -                 

Total 28.197            19.822            90.957            75.986            

        Curto Prazo       Longo Prazo
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RESERVAS DE SOBRAS E FUNDOS LEGAIS E ESTATUÁRIOS 
 

Estão representadas como segue: 
 

 
 
 

a) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 
 

Fundo de desenvolvimento destinado ao fortalecimento e desenvolvimento 
dos setores para realização de melhoramentos e investimentos, formado 
por: 

 

 Destinação de 1% sobre as vendas de insumos e mercadorias, 
conforme aprovação em AGO; 

 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 mais o resultado 
das operações com atos não cooperativos, deduzido do resultado das 
aplicações financeiras. Destinado à prestação de assistência aos 
cooperados, seus familiares e aos colaboradores da Cooperativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrição 2016 2015

Fundos de Desenvolvimento         356.154         335.174 

Fundo de Reserva Legal         108.564           93.851 

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES           45.535           44.803 

Total         510.253         473.828 
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NOTA 19 – INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
 

 
 
 
NOTA 20 – RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2016 2015

INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de produtos e serviços 2.827.690 2.262.033

2.827.690 2.262.033

DEDUÇÕES

Tributos sobre vendas e serviços (55.273)           (39.835)     

Devoluções e abatimentos (76.889)           (42.395)     

(132.162)         (82.230)     

INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.695.528 2.179.803

2016 2015

Rendimentos com aplicações financeiras 20.664            27.000     

Juros 28.907            25.910     

Descontos e negociações financeiras 13.805            4.154       

Outras 6.343              11.679     

Total Receita Financeira 69.719 68.743

Juros sobre empréstimos e financiamentos (55.941)          (48.228)   

Descontos concedidos (15.368)          (7.327)     

Provisões para devedores duvidosos/contingências (8.769)            (8.926)     

Custo aplicação financeira -                 -          

Outros (1.237)            (2.361)     

Total Despesas Financeiras (81.315)          (66.842)   

Resultado Financeiro Líquido (11.596)          1.901       
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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 seguro em valor considerado suficiente para cobrir 
eventuais sinistros contra incêndios, vendavais, danos elétricos, roubo, alagamento, 
desmoronamento e lucros cessantes, sendo o valor em risco de R$ 1,698 bilhão, 
com limite máximo de indenização de R$ 615,4 milhões, com vencimento em 
06/04/2017. 
 
 

NOTA 23 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

A Cooperativa mantém operações com instrumentos financeiros. A administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. 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 Cooperativa. 
 
 
 

2016 2015 2016 2015

Frisia Cooperativa Agroindustrial 6.350     7.693     8.698          7.795        

Cooperativa de Laticinios de Sorocaba 1.755     2.746     1.255          3.964        

Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial 307        -         63               -            

Cooperativa Agropecuária Caetê -         5            -              408           

Capal Cooperativa Agroindustrial -         3            4.072          1.728        

Cooperativa de Eletrificação Rural Castrolanda -         -         538             736           

Total 8.412     10.447   14.626        14.631      

PARTES RELACIONADAS

Fornecedores e outras

Contas a Pagar
Contas a Receber
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a) Identificação e valorização dos instrumentos financeiros 
 

A Cooperativa opera com diversos instrumentos financeiros, com destaque 
para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, duplicatas a receber 
de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e financiamentos.  

 
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 
comuns 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 custo, 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 instrumentos financeiros inclusos no 
balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2015 estão identificados a 
seguir: 

 

 
 
 
 
 

Valor Valor de

Descrição contábil mercado 

Empréstimos e financiamentos tomados                     950.450                     950.450 

Contas a receber                     556.339                     556.339 

Aplicações financeiras                     372.691                     372.691 

Obrigações                     292.875                     292.875 

Disponibilidades                       43.985                       43.985 

Outras contas a receber                       28.881                       28.881 

Outras contas a pagar                         8.002                         8.002 

Total                  2.253.223                  2.253.223 



 

 

31

 

 
 
 

 
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 administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 
que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais de estresse, sem causar perdas 
inaceitáveis ou com risco de prejudicar as operações da Cooperativa. 

 
g) 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 
relacionadas 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 movimentos de preços. 
 

 Risco de taxa de juros 
 
O risco cooperado é oriundo da possibilidade de a Cooperativa incorrer 
em ganhos/perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes 
sobre seus ativos e passivos financeiros e que aumentem as despesas 
financeiras 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. 
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 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 derivativos 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. 

 
 
NOTA 24 - PRODUTOS AGRÍCOLAS DE COOPERADOS EM DEPÓSITO 

 
Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa mantinha em depósito, em 
seus armazéns, produtos agrícolas 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 
estoques, com base no preço mínimo estabelecido pelo Governo Federal, como 
segue: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produto qtde (t) total R$/mil qtde (t) total R$/mil

Trigo 57.158        28.571        32.927        16.456        

Soja 8.141          3.810          4.904          2.134          

Sementes 5.851          2.430          3.891          1.724          

Milho 1.633          475             413             120             

Batata 1.516          3.521          2.900          3.958          

Feijão 1.404          2.462          1.420          2.532          

Aveia 1.294          313             649             185             

Cevada -              -              684             231             

Outros 6                 2                 -              -              

Total 77.003        41.584        47.788        27.339        

2016 2015
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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 Cooperativas), demonstramos a seguir o resultado para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 de ato cooperativo e ato 
não cooperativo: 

 

 
 
 
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. 
 

ATO 

COOPERATIVO

ATO NÃO 

COOPERATIVO
2016 2015

GERAL

Ingressos/receitas de vendas de mercadorias e serviços            2.497.741              329.949    2.827.690    2.262.033 

Tributos e devoluções dos ingressos/receitas             (115.550)               (16.610)     (132.160)       (82.230)

Dispêndios e custos de vendas          (2.138.257)             (278.161)  (2.416.418)  (1.948.096)

Dispêndios e despesas operacionais             (188.053)               (30.255)     (218.308)     (177.332)

Sobra e resultado antes dos efeitos financeiros                 55.881                  4.923         60.804         54.375 

Efeitos financeiros               (13.269)                  1.673       (11.596)           1.901 

Imposto de renda e contribuição social                         -                   (5.702)         (5.702)         (8.312)

Outros resultados operacionais                   1.927                     580           2.507              667 

Sobra e lucro líquido do exercício                 44.539                  1.474         46.013         48.631 

2016 2015

R$/mil R$/mil

Sobras antes da tributação 51.715               56.943       

17.583               19.361       

Adições permanentes e outros 31.111               21.605       

Exclusões permanentes e outros (20.846)              (12.855)      

Resultado não tributável do ato cooperativo (44.539)              (40.346)      

Lucro Real Tributável 17.441               25.347       

Imposto de Renda e Contribuição Social no 

resultado corrente:

Imposto de Renda 4.132                 6.031         

Contribuição Social 1.570                 2.281         

5.702                 8.312         

Alíquota efetiva 11% 15%

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais de 25% e 9%
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NOTA 27 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, 
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - LAJIDA  
 

 
 
 
NOTA 28 – EVENTOS SUBSEQUENTES 
 
Entre a data do encerramento do exercício e a data de aprovação das 
demonstrações contábeis não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar 
de forma substancial as situações patrimonial e financeira da Cooperativa. 
 
 
 
 
 
 

 Frans Borg 
 Diretor Presidente 

 
            Willem Berend Bouwman 

Diretor Vice Presidente 

  
 
 
 

 
 

         Carlos Alberto Fontoura Kugler 
Contador 

CRC-PR 039863/O-1 

 

                                                    * * * 

2016 2015

INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL BRUTA

Vendas de produtos e serviços 2.827.690     2.262.033

(-) Tributos sobre vendas e serviços (55.273)         (39.835)         

(-) Devoluções e abatimentos (76.889)         (42.395)         

INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 2.695.528     2.179.803     

(-) Dispêndios e custos das vendas e serviços (2.416.418)    (1.948.096)    

(-) Dispêndios e despesas operacionais (233.097)       (183.076)       

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 46.013 48.631

AJUSTES DE CUSTOS E DESPESAS QUE NÃO PROMOVEM A SAÍDA DE CAIXA

(+) Depreciação, amortização e exaustão 61.699          42.485          

(+) Resultado financeiro 11.596          (1.901)           

(+) Impostos sobre a renda e contribuição social 5.702            8.312            

LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 125.010 97.527


