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Em um mundo em constante evolução, existe algo que nunca muda: 
a necessidade de colaborar, de fazer parte de algo maior, fazer o 
bem e de se ter um propósito. Ao mesmo tempo em que se fala 
muito sobre novas tecnologias e automatização de processos, 
também se tem falado muito sobre empatia, 

Pessoas que cooperam com propósito, famílias inteiras 
cujo sustento vem do ato de cooperar. Seres humanos, 
com qualidades e força que nenhuma tecnologia será 
capaz de substituir! 

valorização das pessoas e união.
Isso prova que mesmo com as transformações digitais, nada 
substitui o lado humano e fraterno de uma Cooperativa.

Na Castrolanda nós 
acreditamos no poder 
da união e temos a certeza 
de que juntos conseguiremos 
ir muito mais longe.



e trabalharmos para impactar e influenciar cada vez 
mais o ambiente a nossa volta.

Mesmo diante das adversidades, devemos buscar 
forças e encontrar nas pessoas aquilo que há de 
melhor. Pois foi dessa forma que conseguimos crescer, 
e superar a marca de 3,5 bilhões de reais de 
faturamento. Nossos resultados, nossas 
reestruturações e a nossa forma de atuação mostram 
que 

Sem dúvidas ainda há muito o que fazer. Em 2020 
pretendemos fortalecer ainda mais os nossos 
negócios, garantir a inovação e o desenvolvimento 
sustentável. Apesar de grandes os desafios, 
acreditamos no nosso potencial e capacidade em ir 
além. 

Não poderíamos encerrar nossa mensagem sem 

que trabalham diariamente pensando no bem-estar e 
nas melhores soluções para atender a todos. 

O poder de transformar está no DNA da Castrolanda. 
Somos 1109 cooperados e 3384 colaboradores 
que diariamente acordam cedo e ajudam a construir 
uma história de sucesso que transforma a comunidade 
e o mundo ao seu redor. Por isso, nosso compromisso 
com a transformação e a reestruturação avança cada 
vez mais. Guiados pelo nosso Planejamento 
Estratégico Horizonte (2019-2024), queremos 
garantir resultados efetivos e diretrizes que permitam 
consolidar nossa atuação e corroborar com o avanço 
de toda a cadeia.

Apesar de 2019 ter apresentado incertezas e 
instabilidade política (nacional e internacional), 
investimentos retraídos e uma economia atípica, o 
agronegócio e as Cooperativas, de maneira geral, 
conseguiram trazer resultados expressivos. O setor foi 
responsável por quase 25% de tudo o que foi 
produzido no país. No Paraná, 60% do Produto 
Interno Bruto (PIB) do agronegócio veio das 
Cooperativas. Faturamento que ultrapassa a marca 
de R$ 85 bilhões de reais e emprega mais de 100 mil 
pessoas. Resultados que provam a força do segmento 
cooperativista em um ambiente cada vez mais 
competitivo.

Além disso, é preciso também 
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reconhecer o nosso 
papel como promotores 
do desenvolvimento das 
comunidades locais

estamos no caminho certo 
e que possuímos todas as 
credenciais para concretizarmos 
cada vez mais as nossas metas 
do Horizonte.

agradecer a Deus, que nos guia
em nossa caminhada diária,
aos cooperados, colaboradores
e parceiros de negócios



O primeiro ano da Estratégia Castrolanda – 

Horizonte 2019/2024 mostrou onde está a 

Cooperativa e em que direção se deve caminhar. 

Para isso, foram criadas estratégias para cada 

negócio com indicadores e metas.  

O modelo de gestão estratégico adotado permitiu 

o acompanhamento pelos Comitês Setoriais e 

Conselho de Administração e Fiscal. além disso, as 

reuniões de Análise da Estratégia trouxeram o 

panorama de como cada negócio reagiu durante 

2019. O Horizonte Castrolanda iniciou este 

trabalho com todos os níveis da Cooperativa, junto 

ao alinhamento com a Governança.
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Horizonte
Castrolanda

Implantar o maior sistema de gestão (ERP) do 

mundo em 36 unidades simultaneamente, dentro 

de uma das maiores Cooperativas do agronegócio 

é realmente um desafio.   

Mas esta é uma essência da Castrolanda, uma 

Cooperativa que nasceu em meio aos desafios e 

que se constituiu com o olhar para o horizonte, 

tem a certeza de que com trabalho duro e união 

tudo é possível.

O projeto Alioth iniciou em 2018 e recebeu esse 

nome em homenagem ao navio que trouxe os 

primeiros holandeses para Brasil há 68 anos. 

Ainda em 2018 foi realizado o saneamento de 60 

Alioth

mil itens para que se pudesse ter uma base de 

informações que atendem às necessidades dos 

negócios.

Em 2019 foi o momento de dar os primeiros 

passos rumo ao novo. O começo da instalação do 

SAP – criação dos ambientes de testes, homologa-

ção e produção, implantação da Governança de 

Dados (MDG) – o Go-Live e a primeira onda de 

três. Todos os cadastros agora são geridos pelo 

sistema.

A segunda onda está apenas começando com a 

finalização da infraestrutura e aprovação de 72 

documentos de negócio.

No segundo ciclo de testes integrados a equipe 

conta com 75 profissionais dedicados a implanta-

ção, entre colaboradores, vindos de todas as áreas 

de negócio, e profissionais alocados pelo parceiro 

de aplicação.

Há a certeza de que o novo ERP - SAP irá trazer 

maior acuracidade de dados e por consequência 

maior transparência e segurança nas informações 

geradas.

E assim, ajustando o curso sem perder o objetivo, 

se conduz o Alioth rumo ao Horizonte.



Forças que se completam. Em 1º de Agosto de 

2019 a Cooperativa Colaso foi incorporada pela 

Castrolanda Cooperativa Agroindustrial. O 

processo foi referendado em Assembleia Geral 

Extraordinária (AGE), realizada em 31 de Julho. 

Com posicionamento estratégico no mercado 

regional Paulista, os mais de 80 anos de tradição 

da Colaso resultam em produtos confiáveis, 

sinônimos de sabor e qualidade.

Colaso

Ética, Comprometimento, União, Valorização das 

Pessoas, Liderança, Criatividade e Transparência 

foram os temas que nortearam as ações da 

Cultura C em 2019. A começar pela Campanha 

Valores para Cultivar, que ressaltou a importância 

de se lembrar as raízes da Castrolanda e do 

trabalho dos pioneiros.

A apresentação Mitos e Verdades proporcionou a 

reflexão sobre os diferentes tipos de assédio 

dentro do ambiente de trabalho, na busca pela 

conscientização de colaboradores em todos os 

níveis da cadeia. Além dos treinamentos, que de 

forma dinâmica, levaram clareza sobre o Código 

de Conduta Castrolanda, a ação Converse Comigo, 

em que foram debatidos diversos assuntos junto 

das equipes e o Teste de Integridade Resiliente 

(PIR) com gestores e cargos estratégicos para a 

disseminação do perfil comportamental da 

Cooperativa.

Cultura C
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3,5 BI
FATURAMENTO

R$ 161 MI
EBITDA

R$ 195 MI
INVESTIMENTOS

R$ 66 MI
SOBRAS TOTAIS

R$ 39,6 MI
SOBRAS DISTRIBUIDAS 
AOS COOPERADOS

Referente a 60% 
das sobras de 2019



sinônimo de liderança 
e dedicação

Em uma empresa como a Castrolanda as pessoas precisam 

de um líder que saiba a responsabilidade e o poder de 

transformar e agregar. Alguém que sirva de exemplo e inspire 

os demais a serem melhores. E durante 24 anos essa pessoa 

tem nome e sobrenome: Frans Borg. Um homem que 

personifica o espírito do cooperativismo.

Após décadas de muito trabalho e empenho, nosso 

presidente se despede do cargo por ele honrosamente 

ocupado desde 1996. Sr. Frans, o primeiro Engenheiro 

Agrônomo da Colônia, iniciou trajetória em nossa Cooperativa 

na área técnica e destinou sua vida a levar o nome 

Castrolanda para o cotidiano de inúmeras famílias brasileiras. 

Com a sabedoria e humildade, características de um grande 

líder, Frans entrega a presidência a uma nova gestão.

A você gratidão seria pouco. Sua história está eternamente 

gravada na memória de todos os que tiveram o privilégio 

de compartilhar o dia a dia com  a sua pessoa. Seus 

ensinamentos, lições e exemplos de liderança deixam 

marcas irreversíveis na história de nossa cooperativa 

e na vida de tantas pessoas das quais seu trabalho 

impactou. Levaremos conosco o seu legado 

de trabalho duro, inovação, visão ímpar e 

o principal: o cuidado com todos envolvidos 

na cooperativa e comunidade.

OBRIGADO PELOS ENSINAMENTOS,

CONHECIMENTO TRANSMITIDO,

EXEMPLO E INÚMERAS AMIZADES

POR AQUI CONQUISTADAS AO LONGO

DESSES ANOS! SEU LEGADO FICARÁ

MARCADO NA HISTÓRIA DA CASTROLANDA

E DO COOPERATIVISMO NACIONAL.
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Juntos somos mais fortes. 
Juntos construimos a nossa história

“No meu ponto de vista, a trajetória do Frans Borg 
representa o cooperativismo, em sua essência. Ele 
tem um posicionamento autêntico, real e 
profissional. Sua importância para o setor, em 
âmbito estadual e nacional, é inquestionável. Como 
pessoa é um exemplo a ser seguido, um ser humano 
sensato, proativo e do bem. Que Deus lhe dê muita 
saúde para que possa continuar sua jornada em prol 
do cooperativismo”. 

José Roberto Ricken
PRESIDENTE DO SISTEMA OCEPAR

“Frans Borg, além de um líder, com profundo 
conhecimento no sistema cooperativista e com alta 
capacidade de formação de equipe, possui uma grande 
habilidade conciliadora, o que certamente faz muita 
diferença no ambiente democrático em que as 
cooperativas estão inseridas”.

Mário Sérgio do Prado 
CEO COONAGRO

“Foi um privilégio tê-lo acompanhado por mais de uma 
década na gestão da cooperativa, um modelo de retidão e 
imparcialidade, aplicado sempre de forma justa e com 
muita humildade”.

Richard Hendrik Borg 
VICE-PRESIDENTE DA CASTROLANDA

“Sob a liderança do Sr. Frans a Castrolanda passou a ser 
uma cooperativa industrializada,  oferecendo assim mais 
sustentabilidade e segurança para o seu associado”.

Willem Berend Bouwman 
DIRETOR SECRETÁRIO DA CASTROLANDA

“A história da Castrolanda é positivamente impactada pela 
liderança do Sr. Frans, que serviu a sociedade lutando pelo 
crescimento da Cooperativa e o fortalecimento do 
cooperativismo. Exemplo de humildade, sempre com ética 
e muito respeito às pessoas. Com grande senso de justiça, 
de cooperação e coragem, deixa um legado na Castrolanda 
a ser seguido pelas próximas gerações”.

Paulo Alberto Machinski 
GERENTE FINANCEIRO

“Me faltam palavras tamanho respeito e admiração 
que tenho pelo Sr. Frans. Uma pessoa irretocável, 
correta e que inspira a todos. Sua experiência, 
liderança e pensamento a frente do tempo ajudaram 
a colocar a Castrolanda como uma empresa de 
referência internacional”.
Cleudiney Aparecido Iank
GERENTE AGRÍCOLA

“O presidente Frans sempre foi e será um grande 
líder, competente e dedicado. Nos ensinou que os 
nossos valores são eternos, que a vida nos traz bons 
ensinamentos e que podemos servir o próximo, com 
respeito, amor e gratidão. Durante 15 anos lhe 
assessorando, nos tornamos parceiros de trabalho e 
grandes amigos, muita gratidão por tudo”.
Ana Júlia da Silva Dobis
ASSISTENTE EXECUTIVA PRESIDÊNCIA

“Frans consolidou a Castrolanda como uma das 
grandes cooperativas no Brasil, também serviu de 
exemplo para diferentes gerações de cooperados e 
colaboradores, demonstrando que através do 
diálogo, da união e principalmente do seu exemplo é 
possível construir uma sociedade de pessoas - como 
ele sempre gosta de chamar a Castrolanda – um 
local inspirador e transformador”.
Márcio Copacheski
GERENTE DE ESTRATÉGIA E INOVAÇÃO

“A contribuição do Sr. Frans para o desenvolvimento da 
Cooperativa é inestimável. Um homem que sempre liderou 
pelo exemplo e respeito mútuo. Admirado por 
colaboradores e cooperados, Frans sempre será lembrado 
como o homem que revolucionou a Castrolanda”.
Pedro Guilherme Dekkers
CONTROLLER

RELATÓRIO ANUAL 2019 09



Nossas
Certificações

A ISO 9001 faz parte da família de normas que trata de qualidade. Foi 
lançada em 1987 e passou por atualizações nos anos de 1994, 2001, 
2005, 2008 e a última em 2015. A norma pode ser aplicada em empresas, 
produtos e serviços, contribuindo para a revolução de seus sistemas de 
gestão da qualidade, auxiliando empresas a aumentar sua eficiência e a 
satisfação do cliente. São certificadas nesta norma: 

- Unidade de Armazenagem de Agroquímicos de Piraí do Sul 
- Unidade de Recepção de Secagem – Piraí do Sul II 
- Unidade de Beneficiamento de Sementes – PR 
- Unidade de Beneficiamento de Sementes – SP
- Unidade de Desenvolvimento Genético de Suínos 
- Fábrica de Rações de Piraí do Sul 

A Unidade de Beneficiamento de Leite Itapetininga/SP deu início à implantação 
da certificação de Segurança dos Alimentos FSSC 22000 em 2018. A UBL SP foi 
a segunda unidade da Castrolanda a receber tal certificação, a qual tem 
reconhecimento internacional tendo como escopo, Industrialização de Leite 
UHT. A conquista, confirmada em julho de 2019, teve como base o trabalho 
integrado entre todas as áreas da UBL Itapetininga. 

- Usina de Beneficiamento de Leite – PR 
- Usina de Beneficiamento de Leite – SP

FSSC
22000

A norma ABNT NBR ISSO/IEC 17025:2005 segue padrão internacional 
para comprovação de que um laboratório executa suas atividades com 
precisão, para garantir que o resultado das análises seja de qualidade. 

- Laboratório de Análise de Sementes 
- Laboratório de Ensaios Químicos e Biológicos (UIC)

ISO
9001
2015
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IFS 
GLOBAL
MARKETS
FOOD

A International Featured Standards é uma certificação baseada no 
checklist da GFSI Global Markets versão 2. O programa é uma norma para 
auditar a qualidade e a segurança dos alimentos nos processos e produtos 
de empresas de alimentos. É aplicável a empresas que produzem 
alimentos e que embalam produtos soltos ou produtos a granel.

- Unidade Industrial de Carnes, Alegra Foods. 

A Castrolanda possui Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 
Poluidoras devidamente registrado no IBAMA, contribuindo na identificação de 
atividades passíveis de controle ambiental perante o Sistema Nacional do Meio 
Ambeinte (Sisnama), gerando informações relevantes para a gestão ambiental 
no Brasil. 

CTF
APP

CERTIFICADO
BEM-ESTAR
ANIMAL

A certificação Noth American Meat Institute (NAMI) em bem-estar animal 
para suínos é concedida pela World Quality Services (WQS), que atua no 
Brasil há mais de 20 anos no setor de certificação de segurança alimentar, 
através de auditores reconhecidos pela Professional Animal Auditor 
Certification Organization (PAACO), entidade americana com expertise em 
melhores práticas na indústria de carnes. 

- Unidade Industrial de Carnes, Alegra Foods. 

O Selo de Excelência em Tratamento Industrial de Sementes, concedido pela 
multinacional Syngenta, é entregue a empresas que atendem elevados padrões 
de qualidade e segurança. 

SELO
SEEDCARE
SYNGENTA

- Tratamento de Sementes Castrolanda - TSC
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Prêmios e
Reconhecimentos

A Castrolanda conquistou o sétimo lugar entre as 
“Melhores Empresas para se Trabalhar” na 1ª edição 
do Ranking Agronegócio em 2019, a premiação que 
é concedida pelo Instituto Great Place to Work – 
GPTW.

A Unidade de Carnes – Alegra Foods, recebeu o Selo 
Clima Paraná 2019, que certifica as empresas que 
voluntariamente decidiram medir, divulgar e reduzir a 
emissão de gases potencialmente poluidores, 
causadores do aquecimento global e das mudanças 
climáticas.

A Castrolanda recebeu no último ano o título 
de grande exportadora do Paraná. O 
certificado foi entregue pelo Diário Indústria 
& Comércio e pela Federação do Comércio 
do Paraná (Fecomércio-PR). 
A premiação foi realizada no I Seminário de 
Comércio Exterior PR/Summit 2019 como 
reconhecimento pela expressiva participação 
nas exportações e geração de empregos, 
divisas e progresso social no Estado.  

GRANDES
EXPORTADORES
DO PARANÁ

MELHORES 
EMPRESAS
PARA SE 
TRABALHAR

SELO
CLIMA
PARANÁ
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INTERCOOPERAÇÃO
UNIUM



Missão
Gerar valor ao cooperado 
e ao mercado, com desenvolvimento 
sustentável da Cooperativa no 
agronegócio.

Visão
Ser reconhecida como a melhor 
cooperativa para cooperados, 
clientes e colaboradores, construindo 
as bases para o crescimento sustentável.

Valores

União
Liderança
Ética
Transparência
Criatividade
Comprometimento
Valorização das Pessoas
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Diretoria
Presidente
FRANS BORG 

Vice-Presidente
RICHARD HENDRIK BORG 

Secretário
WILLEM BEREND BOUWMAN

Diretores Vogais 
HENDRIKUS SALOMONS
MARK ALLEN HARVEY
PAULO ROBERTO TRENTIN
PETER GREIDANUS

Risco
PAULO ALBERTO MACHINSKI 
PEDRO GUILHERME DEKKERS
PETER GREIDANUS 
RICHARD HENDRIK BORG 

Crédito
JAN ATE DE JAGER
PAULO ROBERTO TRENTIN
ROELOF RABBERS

Agricultores
ALEXANDER A. MITTELSTEDT 
ÁLVARO CONRADO PETER
CARLOS SHIGUEO ARIE 
FREDERIK JACOBUS WOLTERS 
JOÃO GALVÃO PRESTES 
LUIZ FERNANDO TONON 
WILLEM HENDRIK VAN DE RIET

Bataticultores - UBBS
BERNARD DAVID VAN DE RIET 
BERT LOMAN
JAN ATE DE JAGER

Bataticultores - UBF
ALBERT STRIJKER RABBERS 
ELTJE JAN H. E. GROENWOLD 
OSMAR TADASHI OKUBO

Conselho Fiscal
MATEUS SIMÃO - Coordenador
ARMANDO DE PAULA CARVALHO - Secretário
ALBERT REINDER BARKEMA - Efetivo 
JAN ATE DE JAGER - Suplente 
RONALD RABBERS - Suplente
CLÁUDIO HENRIQUE KUGLER - Suplente

Comitês
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Bataticultores - ULB 
BERNARD DAVID VAN DE RIET 
JEAN LEONARD BOUWMAN
SÉRGIO MANOEL DE M. GOMES 

Bovinocultores
ARMANDO DE P. CARVALHO FILHO
ARMANDO RABBERS 
CHARLES HENDRIK SALOMONS
JOÃO GALVÃO PRESTES
MATEUS SIMÃO
RONALD RABBERS

Suinocultores
ARMANDO RABBERS
CORNÉLIO JUAN BORG 
FREDERIK DE JAGER
LEONARD LOMAN
MARIAN HENDRIKA WOLTERS
MATEUS SIMÃO

Pool
EDUARDO MARQUEZE RIBAS - Castrolanda
HENDRIKUS SALOMONS - Castrolanda 
RONALD RABBERS - Castrolanda 
JANUS KATSMAN - Frísia 
RAPHAEL HOOGEERHEID - Frísia  
RICARDO COGO - Frísia 
JAN GERRIT BERENDSEN - Capal
LOURENÇO TEIXEIRA - Capal 
RICHARD VERBURG - Capal 

Unidades Lácteas
EDMILTON AGUIAR LEMOS - Castrolanda
FRANS BORG - Castrolanda 
PEDRO GUILHERME DEKKERS - Castrolanda 
TEUNIS J. GROENWOLD - Castrolanda 
EMERSON MOURA - Frísia 
JAN VAN DER VINNE - Frísia 
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal 
JAN NOORDEGRAAF NETO - Capal 

Unidade Industrial de Carnes 
PEDRO GUILHERME DEKKERS - Castrolanda
RICHARD HENDRIK BORG - Castrolanda 
JOHANNES VAN DER MEER - Frísia 
PAULO MARQUEZINI - Frísia 
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal
ERIK BOSH - Capal 

Unidade Industrial de Trigo
PEDRO GUILHERME DEKKERS - Castrolanda 
WILLEM BEREND BOUWMAN - Castrolanda 
GERALDO SLOB - Frísia 
PAULO MARQUEZINI - Frísia 
ADILSON ROBERTO FUGA - Capal
ERIK BOSH - Capal
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Estrutura 
Organizacional

Diretor Executivo
PEDRO GUILHERME DEKKERS - Interino  

Superintendente de Operações Lácteas
EDMILTON LEMOS

Superintendente de Operações Carnes
MATTHIAS RAINER TIGGES

Controller
PEDRO GUILHERME DEKKERS

Batata
CASSIANO CARRANO

Comercial
CLEUDINEY IANK

Leite
EDUARDO MARQUEZE RIBAS

Centro de Serviços Compartilhados
LUCIANE BASTOS

Estratégia e Inovação
MÁRCIO COPACHESKI

Carnes
MAURO CEZAR DE FARIAS  

Desenvolvimento Humano e Relacionamento com o Cooperado 
PAOLLA MAFFEI - Interina 

Gerente Financeiro
PAULO ALBERTO MACHINSKI 

Agrícola
TATIANE BUGALLO

Energia
VINÍCIUS GUILHERME FRITSCH



33841097

12653216

NÚMERO DE
COOPERADOS INÍCIO 
DO EXERCÍCIO 2019

NÚMERO TOTAL DE
NOVOS COOPERADOS  
EM 2019

NÚMERO TOTAL DE
SAÍDA DE COOPERADOS  
EM 2019

NÚMERO TOTAL DE
SAÍDA DE COOPERADOS
POR FALECIMENTO EM 2019

NÚMERO TOTAL DE
COOPERADOS NO
ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO 2019

NÚMERO DE
COLABORADORES
INÍCIO DO EXERCÍCIO 
2019

CONTRATAÇÕES

DEMISSÕES

NÚMERO TOTAL DE
COLABORADORES NO
ENCERRAMENTO DO
EXERCÍCIO 2019

Quadro Social

Quadro Funcional

MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO
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Unidades
SEDE ADMINISTRATIVA
Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda. 
Praça dos Imigrantes, 03 - Colônia Castrolanda | Castro - Paraná
Caixa Postal 131 | CEP 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0001-03
IE 20.100.331-10 | Contato: 55 42 3234-8000 

ENTREPOSTO DE PIRAÍ DO SUL I
Rua Sinhá Bento Mossurunga, 04 | Piraí do Sul - Paraná
CEP 84.240-000 | CNPJ 76.108.349/0002-94 |  IE 20.300.426-57
Contato: 55 42 3237-8800

LOJA AGROPECUÁRIA FMA/UDR
Rodovia PR 340, km 195 mais 800 metros | Castro - Paraná
CEP 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0004-56 | IE 20.202.263-42
Contato: 55 42 3234-8076

UNIDADE DE PREPARAÇÃO DE MARRÃS
Estrada do Capão Alto | Castro - Paraná
CEP 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0005-37 | IE 20.202.291-04

ENTREPOSTO DE PONTA GROSSA
Rodovia BR 376 km 499 | Ponta Grossa - Paraná 
CEP 84.128-200 | CNPJ 76.108.349/0007-07 | IE 20.114.969-06
Contato: 55 42 3229-2882

UNID. BENEFIC. DE BATATA SEMENTE
Rodovia PR 340 km 197 mais 885 metros | Castro - Paraná 
CEP 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0008-80 | IE 20.202.900-08
Contato: 55 42 3234-8186

ENTREPOSTO DE PIRAÍ DO SUL II
Rodovia PR 151 km 258 mais 885 metros | Piraí do Sul - Paraná 
CEP 84.240-000 | CNPJ 76.108.349/0009-60 | IE 90.256.537-07
Contato: 55 42 3237-6212

UNIDADE DE BATATA FRITA
Estrada acesso Parque Dário Macedo | Castro - Paraná 
CEP 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0010-02 | IE 90.282.079-53
Contato: 55 42 3234-8187

ENTREPOSTO DE ITABERÁ I
Rodovia SP 258 km 315 | Itaberá - São Paulo 
CEP 18.440-000 | CNPJ 76.108.349/0011-85 | IE 365.004.323.111
Contato: 55 15 3562-6645

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LEITÕES
Lote 1 da Fazenda Passo da Cruz | Castro - Paraná 
CEP 84.165-970 | CNPJ 76.108.349/0013-47 | IE 90.334.607-80
Contato: 55 42 3234-8082

USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE - PR
Rodovia PR 151 km 279 - Parque Industrial | Castro - Paraná 
CEP 84.165-700 | CNPJ 76.108.349/0014-28 | IE 90.396.142-24
Contato: 55 42 3234- 9852

ENTREPOSTO DE VENTANIA
Rodovia PR 090, km 193 mais 150 metros | Ventania - Paraná
CEP 84.345-000 | CNPJ 76.108.349/0015-09 | IE 90.460.009-16
Contato: 55 42 3234-8342

UNIDADE DE BENEFICIAMENTO DE FEIJÃO
Rodovia PR 151 km 278 - Parque Industrial | Castro - Paraná 
CEP. 84.165-700 | CNPJ 76.108.349/0016-90 | IE 90.577.442-59
Contato: 55 42 3234-8206

UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES
Acesso ao Parque Caxambú a 2500m da PR 151 | Castro - Paraná 
CEP 84.194-300 | CNPJ 76.108.349/0017-70 | IE 90.593.472-49
Contato: 55 42 3234-8215

ENTREPOSTO DE ITABERÁ II
Rodovia SP 249, km 108 | Itaberá - São Paulo 
CEP 18.440-000 | CNPJ 76.108.349/0018-51 | IE 365.016.244-110
Contato: 55 15 3562-9110

UNIDADE LAVADORA DE BATATA
Acesso ao Parque Caxambú, a 1500m da PR 151 | Castro - Paraná 
CEP 184.400.00 | CNPJ 76.108.349/0019-32 | IE  906.121.484-1
Contato: 55 42 3234-8191

USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE - SP
Rodovia Francisco da Silva Pontes, SP 127, km 159
Itapetininga - São Paulo | CEP 18.200-00 | CNPJ 76.108.349/0020-76
IE 371.130.823-119 | Contato: 55 15 3472-1300

ENTREPOSTO DE ANGATUBA
Estancia Vale do Sol | Angatuba - São Paulo
CEP 18.400-00 | CNPJ 76.108.349/0021-57 | IE 171.026.713-116
Contato: 55 15 3255-1695
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CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
Rua Heraclio Mendes de Camargo, 610 | Castro - Paraná 
CEP 84.168-260 | CNPJ 76.108.349/0022-38 | IE  90.677.132-20
 

LOJA AGROPECUÁRIA ITAPETININGA
Avenida 5 de Novembro, 1337 - Vila Nastri | Itapetininga - São Paulo
CEP 18.207-320 | CNPJ 76.108.349/0024-08 | IE 371.292.832-114
Telefone: 55 42 3234-8000

UNIDADE DISTRIBUIDORA DE CARNES CURITIBA
Av. Sete de Setembro, 1865 - Centro | Curitiba - Paraná 
CEP. 80.060-070 | CNPJ 76.108.349/0026-61 | IE 90.727.743-77
Contato: 55 41 3363-6551

UNIDADE BIER HOFF
Rua William Booth, 2950 - Boqueirão | Curitiba - Paraná
CEP 81.730-080 | CNPJ 76.108.349/0027-42 | IE 90.739.940-01
Contato: 55 41 3093-0303

UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LEITÕES 
PIRAI DO SUL
Ac. Bairro Santo Andre, 2950 | Pirai do Sul - Paraná
CEP 84.240.00 | CNPJ 76.108.349/0028-23 | IE 90.761.273-25

UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES 
ALEGRA - SP
Rod. Régis Bittencourt km 293 | Itapecerica da Serra - São Paulo
CEP 06.882-700 | CNPJ 76.108.349/0029-04 | IE 370.166.230-110

DISTRIBUIDORA CASTROLANDA
Rodovia PR 340, km 195 mais 800 metros | Castro - Paraná
CEP. 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0030-48 | IE 90.777.045-12
Contato: 55 42 3234-8024

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS 
DE ITAPEVA
Av. Expedicionários de Itapeva | Itapeva - São Paulo 
CEP. 184.096-40 | CNPJ 76.108.349/0031-29 | IE 372.117.755-11
Contato: 55 42 3234-8316

CASTROLANDA COMERCIALIZADORA 
DE ENERGIA
Praça dos Imigrantes, 03 - Colônia Castrolanda | Castro - Paraná
CEP 184.096-40 | CNPJ 76.108.349/0032-00 | IE 90.797.179-13

CASTROLANDA GERADORA DE ENERGIA
Acesso ao Parque Caxambú, a 2250m da PR 151 | Castro - Paraná
CEP. 184.096-40 | CNPJ 76.108.349/0032-00 | IE 90.797.179-13

Paraná

São
Paulo

RELATÓRIO ANUAL 2019 19







Presença
no mundo
África do Sul 
Angola
Argentina
Armênia
Azerbaijão
Congo
Dubai
Georgia
Guiné Equatorial
Hong Kong
Ivory Coast
Libéria
Maldivas
Moçambique
Paraguai
Seychelles
Singapura
Tailândia
Uruguai
Vietnã
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Destaque para
os lançamentos

‘A produtividade é a nossa ferramenta’. Um dos projetos 
mais recentes da Área de Negócios Leite é a All Lands, 
marca que tem como pilares a sustentabilidade, bem-estar 
animal e biossegurança. Produtos de nutrição animal 
fazem parte do portfólio, como também, a criação de uma 
fazenda leiteira com experimentos voltados a lucratividade 
e rentabilidade aos produtores.

ALL LANDS

A indústria de carne suína Alegra lançou três novos 
produtos no final de 2019. A linha Momentos - uma série 
especial de cortes (Pernil, Picanha e Lombo, todos 
temperados) se uniram a Sobrepaleta ao vinho. 
Especiarias naturais, como o alho, a cebola, a salsinha, a 
cebolinha e a pimenta preta, compõe o tempero dos 
produtos. Tamanho sucesso e receptividade, os produtos 
foram incluídos como parte do portfólio fixo da marca.

ALEGRA

‘O setor cervejeiro no país segue em expansão. Dados da 
Associação Brasileira de Indústria da Cerveja destacam a 
produção, comercialização e mostram que 99% dos lares no 
país são atendidos pelas indústrias cervejeiras. Em um 
mercado cada vez mais competitivo, cada mínimo detalhe é 
valorizado para identificar o conceito da marca e fidelizar os 
clientes. A Bier Hoff com suas novas embalagens e 
identidade visual traz ao consumidor um item diferenciado e 
com história entre tantas opções no mercado.

BIER HOFF
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Como parte das ações do Planejamento Estratégico da 
Unium, com objetivo de consolidar a marca Colônia 
Holandesa e uniformizar o portfólio de produtos, no 
segundo semestre de 2019 foram recriadas as embalagens 
da Bebida Láctea Colônia Holandesa, antigo Chocolade. 
Design reformulado, mas a fórmula e o sabor intenso e 
encorpado que as crianças adoram permanecem. 

BEBIDA LÁCTEA COLÔNIA HOLANDESA

Há mais de 10 anos a Cooperativa realiza trabalhos na 
atividade de ovinocultura. Como foco no aumento da 
eficiência do modelo reprodutivo e retomada comercial, 
em 2019, além do redesign da marca Cordeiro 
Castrolanda, ganha destaque a criação das novas 
embalagens para comercialização dos cortes. Com 
conceitos inovadores e materiais próprios para suportar o 
congelamento do produto, a nova abordagem agrega valor 
e se destaca nos pontos de venda. 

CORDEIRO CASTROLANDA

A marca Helpen, lançada durante a 18ª edição do Agroleite, 
foi criada a partir de uma série de trabalhos realizados ao 
longo dos anos no setor agrícola e leva ao produtor 
assistência técnica qualificada e integrada para cada fazenda. 
Tem sua linha de atuação dividida em quatro principais 
núcleos: consultoria agronômica, agricultura de precisão, 
certificação de máquinas e boas práticas agrícolas (BPA).

HELPEN
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Valores
para

Cultivar
Princípios e crenças são passados de pais para �lhos 

em uma cultura consolidada, na Castrolanda 
nossos valores aparecem na trajetória de muitos.

Lucas Salomons
Cooperado e

um dos pioneiros
da Castrolanda

A nossa união tem dois pilares principais, a fé e a 
Castrolanda. O trabalho da igreja é nos manter como 
comunidade e a Cooperativa nos deixa juntos para 
conseguirmos crescer como negócio. Esse sistema 
tem funcionado muito bem para nossa comunidade’’.

União

Elizete Petter
Cooperada e Integrante da Comissão da Mulher Cooperativista

Transparência
Quando a questão é transparência, a Castrolanda é 
bastante efetiva nesse trabalho. Enxergamos a 
importância de saber o porquê e pra que das coisas 
serem feitas de tal forma, para que possamos entender o 
que acontece dentro destas portas. Todos precisam saber 
os porquês das decisões que são tomadas, isso tudo deve 
ser compartilhado com os cooperados. Dessa forma, 
tenho certeza que podemos fazer as escolhas certas 
dentro da nossa propriedade também’’.

Participar dos Jovens Cooperativistas me abriu novos 
horizontes, já passei por vários cursos com o grupo, são 
atividades que eu gosto bastante. É um comprometimento 
dos dois lados, a Cooperativa em entregar bons produtos e 
boas assistências e nosso em estar comprometido lá no 
meu campo, produzindo boas lavouras, deve ser mútuo’’.

Comprometimento
Júlio Netto
Jovem Cooperativista
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Marlene Siqueira
Cooperada

Valorização
das pessoas

Valorizar as pessoas é importante, 
pois todo mundo tem potencial, e 
às vezes não exploramos como 
deveríamos. Tem que ter 
sabedoria para incentivar do 
modo certo’’.  

Uma questão para 
valorizarmos é a formação 
de líderes, agora e para o 
futuro. Um dos pontos 
essenciais que uma 
liderança deve ter é o 
convívio com as pessoas, 
deve-se tratar a todos da 
forma como queremos ser 
tratados’’. 

LiderançaHenk Kassies
Cooperado

Criatividade
Elsa Maria Kugler
Cooperada e Vice-Coordenadora 
da Comissão da Mulher Cooperativista

É necessário criatividade para encontrar soluções a 
todas as questões que surgem. A base de tudo é o 
cooperado, precisamos olhar desde o pequeno até o 
grande, eles quem movimentam este negócio. 
Trabalhar duro sempre, ainda mais em um mundo 
feito de altos e baixos. Se está ruim aqui, temos que 
criar para sobrevier na área, criatividade é essencial 
para fazer as coisas acontecerem’’.  

Ética
Armando Rabbers
Cooperado

Aqui todos trabalham juntos, e não 
concorrem entre si, isso é parte da ética 
do nosso trabalho. Na prática ser ético é 
quando você mostra o seu planejamento, 
e aquilo é seguido de uma forma certa. 
Qualidade é essencial dentro dessa 
questão, entregar um bom produto para a 
Cooperativa e vice-versa’’. 



Agroleite
A VITRINE DA TECNOLOGIA 
DO LEITE DA AMÉRICA LATINA

de área
200.000m²

visitantes
75.000

animais
700

empresas
259

em negócios
R$ 78 mi
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Produção

BATATA
SEMENTE

GRÃOS

543.022t

SEMENTES

27.136t

LEITE

373.275
litros/mil

FÁBRICA
DE RAÇÕES

CASTRO

291.541t

SUÍNOS

42.487t

FÁBRICA
DE RAÇÕES
PIRAÍ DO SUL

164.466t

9.217t

BATATA
CONSUMO

66.970t

OVINOS

140t
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Ativo Total
R$ / mil

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

83
9.

93
2

94
3.

12
6

99
5.

57
1

1.
24

3.
41

8

1.
66

7.
79

1

2.
49

4.
53

0

1.
97

6.
67

6

2.
23

8.
06

5

2.
31

4.
05

9
2019

2.
63

6.
08

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.
13

3.
83

4

77
4.

12
1

86
7.

62
3

32
5.

77
1

39
3.

11
8

46
5.

87
5

57
1.

58
3

93
0.

11
0

1.
01

4.
33

8

Patrimônio Líquido
R$ / mil

2019

1.
23

9.
82

8
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51
.6

42

70
.2

86

72
.8

65 78
.8

82

62
.2

24

48
.6

31

46
.0

13

78
.3

85

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

79
.1

42

Sobra Líquida
R$ / mil

2019

66
.4

54

69
.7

09 84
.0

51 98
.7

41

10
6.

35
5

98
.2

81

97
.5

27

12
5.

01
0 15

7.
23

1

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

16
6.

75
2Ebitda R$ / mil

Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization
Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização

2019

16
1.

02
5
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2.

02
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0.
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1.
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Ativo Permanente
R$ / mil

2019

1.
24

8.
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2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.
01
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0

1.
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8.
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0

1.
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3.
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1.
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4.
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5

1.
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1

2.
26

2.
03

3

2.
82

7.
69

0

2.
91

3.
17

1

3.
38

5.
98

1

2019

3.
55

1.
59

2Faturamento Bruto
R$ / mil
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2,35

1,23

0,50
0,82

3,50

5,34 4,27

2,34

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2,50

2019

3,21

Alavancagem

61,21

58,32

53,21

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

54,55
54,03 53,58

56,11

59,81

54,68

2019

52,97

Endividamento Geral
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38,79
41,68

46,79 45,97 46,42
43,89

40,19

45,32

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

45,45

2019

47,03

Capitalização

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

63,70
58,72 60,56

84,97
95,78

106,22 102,18
96,08

99,16

2019

100,69

Imobilização 
Capital Próprio
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,77 1,86 1,91
1,70

1,47
1,35 1,35 1,40

1,25

2019

1,55

Liquidez Corrente

1,51

1,60 1,55

1,35

1,18

0,99 1,01
1,05

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0,96

2019

1,12

Liquidez Seca
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,01

1,23
1,30 1,35

1,13
1,04

0,95 0,99
1,03

2019

0,99

Liquidez Geral
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Lácteos
1.051.138.956,4

Agrícola
635.871.924

Produtos UIC
610.767.620

Rações
214.537.497

Fertilizantes
201.663.534

Agroquímicos
166.492.917

Sementes
113.441.039

Lojas Agrop.
91.953.012

Batata Consumo
62.158.515

Feijão
59.012.090

Batata Frita
19.244.096

Outros
119.050.672

R$ / mil

Total
3.345.331.872

Lácteos
31%

Agrícola
19%

Produtos
UIC
18%

Rações
6%

Fertilizantes
6%

Agroquímicos
5%

Sementes
3%

Lojas
3%

Outros
4%

Batata
Consumo

2%

Batata
Frita
1%

Feijão
2%

Receita Líquida por Segmento
Composição do movimento por segmento no último exercício
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Evolução da Produção

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

Leite (l/mil) Suínos (t)

Leite (l/mil)

Suíno (t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

 Castro (t) Piraí do Sul (t)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

219.008 234.295 238.829 276.228 321.901 304.265 292.830

231.132 257.778 258.390 228.218 241.369 256.998 245.656

Castro (t)

Piraí do Sul (t)

2017

2017

293.381

217.472

2018

166.299 182.657 206.692 239.291 277.788 303.997 295.058

32.558 37.523 37.673 35.617 33.150 37.378 42.976

319.215

42.644

325.042

43.382

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

283.677

221.102

2018

2019
373.275

42.487

2019

400.000

291.541

164.466

2019

Produtos Pecuários

Fábrica de Rações
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Evolução da Produtividade
(kg/ha)

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

10/11
11/11

11/12
12/12

12/13
13/13

13/14
14/14

14/15
15/15

15/16
16/16

Soja Milho Milho waxy Trigo Batata 
Semente

Batata 
Consumo

Cevada

10/11 11/12

11/11 12/12

Verão

Inverno

4.232

11.574

3.567

3.119

3.282 3.420 3.659 3.411 3.804 3.541

8.662 9.773 10.852 10.024 11.192 10.034

Soja

Milho

7.848 8.120 9.047 8.199

3.143 3.016 3.137 3.261 3.624 4.337Trigo

4.177 2.783 5.220

23.791 18.079 14.703 20.725 21.595 16.380Batata 
Semente

25.179 29.578 19.728 22.854 16.205 17.924Batata
 Consumo

16/17
17/17

12/13 13/14 14/15 15/16

13/13 14/14 15/15 16/16

16/17

17/17

17/18

18/18

3.904

10.361

Milho Waxy

3.383

Cevada

19.008 16.743

26.690 27.545

17/18
18/18

4.182- - -

- - - -

3.730

11.250

3.932

4.925

18/19

19/19

16.820

30.933

-

18/19
19/19

Culturas
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350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Soja

Milho

Trigo

Batata 
Semente

Batata
 Consumo

Milho Waxy

Cevada

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20182017

232.471

152.650

27.829

108.594

11.258

56.728

256.340 316.755

150.941 182.989

139.127 127.097

1.491 7.522

9.865 9.545

42.211 34.274

11.446

283.155

188.695

11.173

115.683

8.522

44.093

293.591

90.326

134.451

7.945

8.108

36.583

312.080

176.955

99.780

8.000

9.504

45.373

189.867 231.801

206.775 183.791

15.291 30.409

107.686 94.687

9.172 9.186

45.931 60.251

330.028

77.500

80.725

8.707

8.455

40.932

Soja Milho Milho waxy Trigo Batata 
Semente

Batata 
Consumo

Cevada

- - - -

- - - -

2019

329.240

111.319

93.825

8.638

9.217

66.970

-

20192018

Evolução da Produção
(ton)
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Evolução das Áreas de Plantio
(ha)

73.743

15.289

14.118

500

1.700

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

10.000

20.000

90.000

10/11
11/11

11/12
12/12

12/13
13/13

13/14
14/14

14/15
15/15

15/16
16/16

84.536

7.480

13.226

505

1.486

2.565

27.973

16/17
17/17

10/11 11/12

11/11 12/12

verão

inverno

12/13 13/14 14/15 15/16

13/13 14/14 15/15 16/16

16/17

17/17

17/18

18/18

18/19

19/19

Soja

Milho

Feijão

Batata 
Semente

Batata
 Consumo

Milho Waxy

70.832 67.778 77.386 75.151 83.269 82.912

17.623 18.806 17.388 15.058 16.350 9.002

3.546 3.745 1.235 1.396

21.655 20.647 22.545 22.781 18.041 13.529

473 508 580 476 442 495

2.253 2.037 2.235 1.847 2.115 2.041

88.268

9.895

13.722

548

2.165

116.382 113.521 121.369 116.709 120.217 107.979 105.350 114.598107.233

Trigo

Cevada

24.11734.551 31.395 36.877 42.664 34.795 31.001

2.082

34.551 31.395 36.877 43.021 37.498 32.523 30.538 25.616

357 2.703 1.522

150.933 133.432135.888144.916 158.246 159.730 157.715 140.502 140.214

Soja Milho Milho waxy Feijão Batata 
Semente

Batata 
Consumo

CevadaTrigo

18/19
19/19

17/18
18/18

- - -

- - - - -

23.862

1.754
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Castro-
landa Cooperativa Agroindustrial Ltda., que compre-
endem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do 
Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líqui-
do e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Cooperativa, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião.

Ênfase
Conforme divulgado na nota explicativa 3.10, existem 
unidades geradoras de caixa que não vem apresentado os 
resultados econômicos esperados ou projetados, o que 
constitui indicativo de possível falta de recuperabilidade, 
situação que impõe a análise prospectiva para assegurar 
que é possível a sua recuperação. A administração proce-
deu a análise e concluiu que existe possibilidade de recupe-
ração em todos os casos. A informação destacada em 
forma de ênfase não modifica nossa opinião sem ressalva.

Outros assuntos
O exame das demonstrações financeiras de 31 de dezem-
bro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foi 
conduzido sob nossa responsabilidade, e o relatório de 
opinião foi emitido em 30 de janeiro de 2019, sem ressal-
vas.

Outras informações que acompanham as demons-
trações financeiras e o relatório do auditor 
A administração da Cooperativa é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Admi-
nistração e apurar se existe inconsistência relevante com 
as demonstrações financeiras ou, com base no conheci-

mento obtido na auditoria, aparenta estar distorcido de 
forma relevante, e comunicar esses fatos em nosso relató-
rio. Nenhuma informação adicional ao conjunto das 
demonstrações financeiras foi submetida a nossa aprecia-
ção para fins de manifestação.

Responsabilidade da administração e da governan-
ça pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Cooperativa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cooperativa a não mais se manter em 
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos aos responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
Aos
Diretores, Conselheiros e Associados da
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda.
Castro – PR.

inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. 
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Castro-
landa Cooperativa Agroindustrial Ltda., que compre-
endem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do 
Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líqui-
do e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Cooperativa, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião.

Ênfase
Conforme divulgado na nota explicativa 3.10, existem 
unidades geradoras de caixa que não vem apresentado os 
resultados econômicos esperados ou projetados, o que 
constitui indicativo de possível falta de recuperabilidade, 
situação que impõe a análise prospectiva para assegurar 
que é possível a sua recuperação. A administração proce-
deu a análise e concluiu que existe possibilidade de recupe-
ração em todos os casos. A informação destacada em 
forma de ênfase não modifica nossa opinião sem ressalva.

Outros assuntos
O exame das demonstrações financeiras de 31 de dezem-
bro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foi 
conduzido sob nossa responsabilidade, e o relatório de 
opinião foi emitido em 30 de janeiro de 2019, sem ressal-
vas.

Outras informações que acompanham as demons-
trações financeiras e o relatório do auditor 
A administração da Cooperativa é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Admi-
nistração e apurar se existe inconsistência relevante com 
as demonstrações financeiras ou, com base no conheci-

mento obtido na auditoria, aparenta estar distorcido de 
forma relevante, e comunicar esses fatos em nosso relató-
rio. Nenhuma informação adicional ao conjunto das 
demonstrações financeiras foi submetida a nossa aprecia-
ção para fins de manifestação.

Responsabilidade da administração e da governan-
ça pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Cooperativa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cooperativa a não mais se manter em 
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos aos responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. 
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Castro-
landa Cooperativa Agroindustrial Ltda., que compre-
endem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2019 
e as respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do 
Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líqui-
do e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela 
data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., em 31 de 
dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsa-
bilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Cooperativa, de 
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabili-
dade, e cumprimos as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen-
tar nossa opinião.

Ênfase
Conforme divulgado na nota explicativa 3.10, existem 
unidades geradoras de caixa que não vem apresentado os 
resultados econômicos esperados ou projetados, o que 
constitui indicativo de possível falta de recuperabilidade, 
situação que impõe a análise prospectiva para assegurar 
que é possível a sua recuperação. A administração proce-
deu a análise e concluiu que existe possibilidade de recupe-
ração em todos os casos. A informação destacada em 
forma de ênfase não modifica nossa opinião sem ressalva.

Outros assuntos
O exame das demonstrações financeiras de 31 de dezem-
bro de 2018, apresentadas para fins de comparação, foi 
conduzido sob nossa responsabilidade, e o relatório de 
opinião foi emitido em 30 de janeiro de 2019, sem ressal-
vas.

Outras informações que acompanham as demons-
trações financeiras e o relatório do auditor 
A administração da Cooperativa é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da Admi-
nistração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financei-
ras, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Admi-
nistração e apurar se existe inconsistência relevante com 
as demonstrações financeiras ou, com base no conheci-

mento obtido na auditoria, aparenta estar distorcido de 
forma relevante, e comunicar esses fatos em nosso relató-
rio. Nenhuma informação adicional ao conjunto das 
demonstrações financeiras foi submetida a nossa aprecia-
ção para fins de manifestação.

Responsabilidade da administração e da governan-
ça pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequa-
da apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e 
pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações finan-
ceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a adminis-
tração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Cooperativa continuar operando, divulgando, quando 
aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuida-
de operacional e o uso dessa base contábil na elaboração 
das demonstrações financeiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas 
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Cooperativa são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do proces-
so de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se 
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 

distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações financeiras.

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a 
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 
fraude pode envolver o ato de burlar os controles 
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações 
falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administra-
ção, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer-
teza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Cooperativa. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Cooperativa a não mais se manter em 
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteú-
do das demonstrações financeiras, inclusive as divulga-
ções e se as demonstrações financeiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamos aos responsáveis pela governança a respei-
to, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época 
da auditoria e das constatações significativas de auditoria, 

Porto Alegre/RS, 30 de janeiro de 2020.

inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. 
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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 2019 e, considerando o Relatório da Dickel 
e Maffi Auditoria e Consultoria, emitido em 30 de janeiro de 2020, 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.

Parecer do Conselho Fiscal
Castro - PR, 30 de janeiro de 2020.
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Balanço Patrimonial
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa

Valores a receber de cooperados 

Valores a receber intercooperação

Valores a receber de clientes 

Estoques

Tributos a recuperar

Outros ativos

Despesas do exercício seguinte 

Não Circulante
Valores a receber de cooperados

Valores a receber intercooperação

Tributos a recuperar

Tributos sobre o lucro diferidos

Outros ativos

Investimentos

Imobilizado

Intangível

 

2019
263.119

254.642

7.366

332.621

348.935

39.500

4.980

692

1.251.855

24.167

6.689

76.988

654

27.379

5

6

6

7

8

9

10

135.877

112.048

1.094.682

41.622
1.248.352

Total do Ativo Não Circulante 1.384.229

6

6

9

11

12

13

14

15

2018
367.934

226.392

33.807

297.632

286.298

16.935

4.343

661

1.234.002

20.936

34.736

59.507

691

20.305

136.175

103.768

1.009.241

11.344
1.124.353

1.260.528

TOTAL DO ATIVO 2.636.084 2.494.530

Circulante

Total do Ativo Circulante
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Balanço Patrimonial
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Obrigações com cooperados 

Obrigações intercooperação 

Fornecedores 

Empréstimos e financiamentos 

Obrigações sociais e tributárias 

Adiantamento de clientes 

Outros passivos

Obrigações provisionadas 

Não Circulante
Obrigações com cooperados 

Obrigações intercooperação 

Empréstimos e financiamentos 

Obrigações provisionadas 

2019
209.424

478

148.255

375.060

11.494

14.310

5.494

42.783

807.298

20.047

399.368

163.894

6

6

16

17

18

6

6

17

18

2018
197.270

3.838

147.659

578.417

12.885

14.359

5.554

30.419

990.401

16.892

132

205.886

147.385

TOTAL DO ATIVO 2.636.084 2.494.530

Circulante

Total do Passivo Circulante

588.958 370.295Total do Passivo Não Circulante

Outros Passivos 5.649

Patrimônio Líquido
Capital social realizado 

Reservas de sobras 

Sobras à disposição da A.G.O

537.160

53.738

19

19

19

482.350

616.795

64.929

1.239.828 1.133.834Total do Passivo Não Circulante

Perdas acumuladas a recuperar (43.092)

692.022

(30.240)

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018
Valores expressos em milhares de reais

Ingresso e receita operacional bruta
Ato 

Cooperativo

3.138.527Vendas de produtos e serviços

Deduções

(90.067)Tributos sobre vendas e serviços

Devoluções e abatimentos (69.193)

Dispêndio e custo das vendas e serviços (2.586.993)

Dispêndios e despesas operacionais

Despesas com vendas

Despesas com pessoal

Outras despensas administrativas e gerais

(291.690)

Encargos financeiros líquidos

(-) Despesas financeiras

(+) Receitas financeiras 30.732

Provisão para IRPJ e CSLL

Imposto de renda

Contribuição social sobre o lucro

Ingresso e receita operacional líquida 2.979.267

Sobra e lucro bruto 392.274

(121.266)

(84.369)

(86.055)

362Outros resultados operacionais
100.946Resultado operacional antes dos efeitos financeiros

(53.651)

(22.919)

78.027Sobra e lucro antes do IRPJ e CSLL

78.027Sobra e lucro líquido do exercício

Base para as destinações

(-) Compensação resultado negativo ato não cooperativo

(-) Fundo de reserva legal

(-) Destinação resultado incorporada para reserva legal

(9.341)

(12.962)

(3.322)

55.970Sobras à disposição da A.G.O.

78.027

(+) Realização do FATES 4.468

Sobra e Lucro líquido do exercício 78.027
Demonstração das destinações legais e estatutárias

413.065

(32.854)

(14.146)

(336.207)

(42.008)

23.292

366.065

29.858

(9.355)

(13.494)

(19.159)

708
(11.442)

(23.423)

(131)

(11.573)

(11.573)

9.341

(11.573)
(11.573)

3.551.592

(122.921)

(83.339)

(2.923.200)

(333.698)

54.024

3.345.332

422.132

(130.621)

(97.863)

(105.214)

1.070
89.504

(77.074)

(23.050)

66.454

66.454

53.738

66.454
66.454

(12.962)

(900)

4.468

3.385.981

(122.598)

(97.943)

(2.762.709)

(314.190)

71.838

3.165.440

402.731

(114.524)

(89.911)

(109.755)

2.391
90.932

(83.628)

(11.790)

79.142

79.142

64.929

79.142
79.142

(14.566)

-

4.310

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

20

21

21

Ato Não 
Cooperativo Total TotalNota

2019 2018

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

(-) FATES

(900) -

(3.322) (3.957)

(2.232)

-- - -

28

28

27

27

27

27

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores expressos em milhares de reais

Reservas de Sobras
Fundos de

Reserva Legal FATES
Fundos para

desenv. Total
Capital Social

Realizado

Sobras à
disposição 

da A.G.O.
Em 31 de Dezembro de 2017 420.417 126.105 46.227 378.722 65.973

Perdas
acumul.

(23.106) 1.014.338

Destinação para fundos 6.442 44.284 (50.726)

9.140Destinação ao capital social (9.140)

Distribuição aos cooperados (19.252) (19.252)

Perdas a compensar exercícios futuros (4.730) 4.730

Eventos do Exercício
Integralizações/retenções de capital

Integralizações intercooperação

Retenções p/ fundo de capitalização

Baixa de capital p/ coop. dem./65 anos

Devolução fundo cap. Agric./Batatic.

Baixa de capital - sistema de cotas

Constituição de fundo de desenv.

Atualização das perdas a compensar

9.217

(2.404)

15.127

48.015

2.453

(5.366)

(2.688)

(4.748)

9.217

(2.404)

15.127

48.015

2.453

(5.366)

(2.688)

(4.748)

Deliberações da AGO

Sobra líquida do exercício 79.142

Realização de fundos (4.310)

Destinações legais e estatutárias (18.523)

Resultado e Destinações
79.142

4.310

14.566 3.957

Em 31 de Dezembro de 2018 482.350 138.698 45.874 432.223 64.929(30.240) 1.133.834

Destinação para fundos 5.862 28.751 (34.613)

10.304Destinação ao capital social (10.304)

Distribuição aos cooperados (38.105) (38.105)

Perdas a compensar exercícios futuros (18.093) 18.093

Eventos do Exercício
Integralizações/retenções de capital

Integralizações intercooperação

Retenções p/ fundo de capitalização

Baixa de capital p/ coop. dem./65 anos

Devolução fundo cap. Agric./Batatic.

Baixa de capital - sistema de cotas

Constituição de fundos 23.692

13.219

32.584

2.927

(346)

(521)

(3.500)

23.686

13.219

32.584

2.927

(346)

(521)

(3.500)

Deliberações da AGO

Sobra líquida do exercício 66.454
Realização de fundos (4.468)

Destinações legais e estatutárias (16.284)

Resultado e Destinações
66.454

4.468

12.962 3.322

Em 31 de Dezembro de 2019 537.160 162.109 45.253 484.660 53.738(43.092) 1.239.828

(8.415)Absorção de prejuízos 8.415

Baixas perdas a comp. em exerc. futuros 5.2415.241

Aumento por Incorporação 143 4.349
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



       
                  

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobra e lucro líquido do exercício

Receita com lucros e dividendos
Provisão para desvalorização de ativos (Impaiment)

Depreciação, amortização e exaustão

Variação monetária sobre empréstimos de longo prazo
Variação monetária sobre contas a receber de longo prazo 

Provisão para contingências

Baixa de ativo imobilizado
Sobra e lucro líquido do exercício  ajustado  
Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional

Variações dos ativos:

Outros ativos do circulante e realizável de longo prazo

Valores a receber cooperados e clientes
Valores a receber intercooperação

Estoques

Variações dos passivos:

Adiantamento de clientes

Obrigações sociais e tributárias

Fornecedores

Obrigações com cooperados
Obrigações intercooperação

Outros passivos circulantes e não circulantes

Obrigações provisionadas

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Adições ao ativo imobilizado
Adições aos investimentos

Adições ao ativo intangível

Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Distribuição sobras para cooperados

Devolução de capital aos cooperados

Aumento (redução) nos empréstimos e financiamentos

Constituição reservas de desenvolvimento

Destinações estatutárias:

Integralizações / Retenções de capital

Integralizações intercooperação
Retenções para fundo de capitalização

Devolução fundo capitalização Agric. / Batatic.

Integralizações / baixas em cotas de participação

Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamentos

4 - AUMENTO / REDUÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 

Variação das contas caixa e equivalentes de caixa

71.521

22.258
2.700

(1.406)
0

13.394

3.159

66.454

111.626
178.080

(49.275)
54.488

(62.637)
(47.751)

(105.175)

596

15.309
(3.492)

(1.391)

(49)

(1.473)

15.479

24.979

97.884

(158.330)
(6.874)

(25.007)

(190.211)

(32.133)

3.797

(38.105)

(346)

13.219

32.584
2.927

(521)

(3.500)

12.488

(104.815)
367.934

263.119

(104.815)

       
                  

77.618

13.710
(4.451)

(760)
2.744

22.638

5.476

79.142

116.975
196.117

(95.086)
54.252

7.823
(51.623)

(84.634)

34.935

23.916
(5.266)

2.044

10.322

1.506

11.784

79.241

190.724

(217.179)
(10.723)

(6.908)

(234.810)

19.315

9.217

(19.252)

(3.301)

15.127

12.004
2.453

(2.688)

(4.748)

28.127

(15.959)
383.893

367.934

(15.959)

2019 2018

Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Baixa em perdas a compensar em exercícios futuros
Aumento por incorporação

5.241
4.349 -

-

Demonstração dos Fluxos de Caixa

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores expressos em milhares de reais



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

Notas explicativas às 
demonstrações financeiras
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

RELATÓRIO ANUAL 2019 55



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e bancos conta movimento

2019
5.791

2018
5.317

367.934

Descrição

Total

Taxas

Aplicações em CDB/CDI/Fundos 257.328CDB de 101% a 106% do
CDI/Fundos 91,9% do CDI 362.617

263.119

NOTA 06 - VALORES A RECEBER E OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS

Financiamentos para custeios

Duplicatas a receber

Financiamentos para capital de giro

Contas produção

Valores a recuperar de associados

Financiamentos para investimentos

Conta movimento

2019
-

-

80.186

60.573

-

-

17.030

-

209.424

Financiamentos para cotas de participação

Circulante 2019
145.156

40.869

32.192

18.188

7.111

6.022

2.616

2.489

254.642

2018
117.653

34.783

31.656

24.173

3.512

6.463

5.430

2.722

226.392

ICMS a pagar s/ aquisição de insumos

Outros

Provisão para aquisição de produtos agropecuários

594

2.923

48.118

-

-

-

-

-

-

478Valores a receber/obrigações intercooperação 7.366 33.807
209.902Total do Circulante 262.008 260.199

Financiamentos para capital de giro

Financiamentos para cotas de participação

Financiamentos para investimentos

Outros

Fundo Mútuo Agrícola

-

-

-

-

20.047

Não Circulante
11.292

6.882

5.993

-

-

6.515

8.000

6.421

-

-

20.04724.167 20.936

-Valores a receber/obrigações intercooperação 6.689 34.736
20.047Total do Não Circulante 30.856 55.672

229.949

2018
-

-

61.233

65.104

-

-

23.466

-

197.270

369

2.297

44.811

3.838
201.108

-

-

-

113

16.779

16.892

132
17.024

218.132Total do Não Circulante 292.864 315.871

Ativo Passivo

62



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

A rubrica “financiamentos para custeios” refere-se a recur-
sos fornecidos aos cooperados para aplicação na atividade 
agropecuária.

As “duplicadas a receber” referem-se a vendas a prazo 
efetuadas aos cooperados.

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 agrope-
cuária 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, trigo e energia. 

A exposição máxima ao risco de crédito na data das 
demonstrações financeiras é o valor contábil dos saldos de 
duplicatas e financiamentos a receber.

Os financiamentos e repasses a cooperados são garantidos 
por avais, hipotecas, penhores mercantis e/ou notas 
promissórias emitidas pelos cooperados.

Os prazos das contas a receber e a pagar de cooperados 
estão representados como segue:

acima de 120 dias

Circulante 262.008

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

257.988

29.603

13.663

54.872

14.727

15.874

129.249

209.902

3.156

362

77.874

201.108

1.041

147

65.461

31.211

3.442

24.853
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32.480
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5.106
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54.426

10.455

76.896

47.108

Não Circulante 30.856 55.672 20.047 17.024

A vencer Total Total Total Total
2019 2018 2019 2018

Ativo Passivo

Total a vencer 292.864 313.660 229.949 218.132
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-

-

-

-

Vencidos

Não Circulante
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Não Circulante 30.856 55.672 20.047 17.024

292.864 315.871 229.949 218.132
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-

-

-
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-

-

-

-
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

Descrição
Duplicatas a receber

Dívidas renegociadas

Cheques

Outros

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2019

47

387

2018

519

552

1.430

344.948

(14.191)

1.341

300.949

(5.729)

Total 332.621 297.632

NOTA 07 - VALORES A RECEBER CLIENTES

A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras é o valor contábil dos saldos 
de duplicatas a receber.

Os prazos das contas a receber de clientes estão representados como segue:

acima de 120 dias

Circulante

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

336.225

71.311

10.577

37.147

296.001

67.472

1.247

651

108.046

106.620

2.524

197.325

2.170

27.136

Não Circulante - -

A vencer Total Total
2019 2018

Total a vencer 336.225 296.001

Vencidos

Circulante 332.621 297.632
Total

Não Circulante - -

332.621 297.632

acima de 120 dias

Circulante

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

(3.604)

19

7.181

2.514

1.631

1.278

90

9

75

516

283

-

1.990

3.993

Não Circulante - -

Total Vencidos (3.604) 1.631

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (14.192) (5.729)



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

A movimentação das provisões para devedores duvidosos é apresentada como segue:

Descrição

Em 31 de dezembro de 2017
Adições

Reversões

Baixas

Total

7.505

(7.773)

7.389

(1.392)

Em 31 de dezembro de 2018

Adições

Reversões

Baixas

14.551

(5.336)

5.729

(752)

Em 31 de dezembro de 2019 14.192

96.751

70.119

49.374

38.898

24.188

18.693

15.981

8.184

4.008

3.523

3.075

3.019

2.187

1.570

1.305

1.103

720

615

5.622

Descrição 2019 2018

Insumos agrícolas

Produtos lácteos

Produtos Unidade Industrial de Carnes

Adiantamento a fornecedores

Rações/matéria prima

Lojas Agropecuárias

Produtos agrícolas

Sementes de trigo

Sementes de soja

Sementes de milho

Mercadoria em depósitos de terceiros

Leitões

Produtos unidade de negócios feijão

Produtos Unidade de Batata Frita

Matrizes suínas em formação

Sementes de feijão

Lenha

Sementes de Batata

Outros

92.383

34.708

50.246

29.682

18.549

15.874

12.538

4.597

5.484

2.616

921

2.797

4.101

756

1.284

2.552

1.114

217

5.879

Total 348.935 286.298
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das 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 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

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

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 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 justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

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 adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 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 os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

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

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.

Produtos Unidade Industrial de Carnes
Representados por itens de almoxarifado, matérias primas 
e produtos acabados derivados de suínos.

Adiantamentos a fornecedores
Refere-se a antecipação monetária a fornecedores de 
matérias primas e mercadorias para revenda, para recebi-
mento futuro.

NOTA 09 - TRIBUTOS A RECUPERAR

80.653

14.822

6.980

1.515

875

107

-

(1.814)

(63.638)

Descrição Circulante Não Circulante

198.440

17.183

-

14.747

2.413

11

(628)

(6.597)

(148.581)

Total 116.488 76.442

PIS/CONFINS a recuperar

ICMS a recuperar - conta gráfica

ICMS a recuperar - e CredAc

IRRF s/aplicações financeiras

ICMS a recuperar - aquisição de imobilizado

Outros

(-) Provisão realização IRPJ/CSLL

(-) Provisão realização ICMS

(-) Provisão realização PIS/CONFINS

279.093

32.005

6.980

16.262

3.288

118

(628)

(8.411)

(212.219)

Total Total

210.781

31.483

-

12.646

2.368

109

-

(7.082)

(173.863)

39.500 76.988

2018
2019

O montante de PIS/COFINS refere-se ao saldo credor destas 

contribuições, os quais estão sendo utilizados para quitação de 

outros tributos por meio de compensações, bem como, realiza-

dos mediante ressarcimento em espécie. É mantida provisão 

para perdas integral para que os efeitos no resultado ocorram 

quando da efetiva realização, exceto sobre os créditos apura-

dos a partir de 2018, sobre os quais a provisão constituída com 

base no percentual histórico de glosa aplicado pela Receita 

Federal, assim sendo, parte dos créditos do referido ano 

afetaram positivamente os resultados.

O saldo de ICMS a recuperar refere-se substancialmente às 

aquisições de matéria prima, fertilizantes e defensivos de 

outros estados, sendo suas saídas bene�ciadas pelo diferimen-

to dentro do estado de São Paulo e encontram-se líquidos da 

provisão para perdas. Foi conduzida pela Administração da 

cooperativa análise da recuperabilidade dos valores do ICMS 

registrados no Estado de São Paulo e estão sendo adotadas 

ações voltadas à sua realização. No Estado do Paraná não há 

saldo credor em conta grá�ca.

O saldo de ICMS e-Credac é originado de créditos de ICMS 

acumulados e habilitados por meio de processo administrativo 

especí�co junto ao Estado de São Paulo e será utilizado para 

aquisição de ativos imobilizados ou pagamento a fornecedores.
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Descrição

Vendas de imóveis

Adiantamento a funcionários

Indenizações de seguro a receber

Outros

2019

81

3.107

2018

2.277

1.284

138

1.654

4.980

387

395

4.343Total

NOTA 10 - OUTROS ATIVOS DE CURTO PRAZO

Descrição

Tributos diferidos s/ valor marcas adquiridas

Tributos diferidos s/ valor carteira de clientes

2019 2018

50

604

654

53

638

691Total

NOTA 11 -TRIBUTOS DIFERIDOS

Os tributos diferidos referem-se à avaliação a valor justo do valor da marca e carteira de clientes decorrentes do processo de 

aquisição de participação na Cervejaria CNS.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro 

tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.

Descrição

Bens destinados a venda

Duplicatas a receber

Depósito Judicial

Outros

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2019

2.274

4.916

2018

1.754

3.950

3.281

22.303

(5.395)

5.006

15.339

(5.744)

Total 27.379 20.305

NOTA 12 - OUTROS ATIVOS DE LONGO PRAZO

O montante de R$ 22.303 refere-se integralmente a imóveis 

recebidos de terceiros e cooperados como forma de pagamen-

to 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 e a administração está imbuída de realizar a 

venda desses imóveis.
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Descrição

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Coonagro - Cooperativa Nacional Agroindustrial

Sicredi Campos Gerais

Eletrogeração S/A

Outros Investimentos

2019

8.528

4.652

2018

6.592

4.652

15.551

81.962

2.677

15.551

75.614

2.681

NOTA 13 - INVESTIMENTOS

(-) Provisão para perdas em investimentos (1.322) (1.322)

Total 112.048 103.768

O investimento na Frísia Cooperativa Agroindustrial refere-se 

ao processo de intercooperação nas indústrias lácteas, onde a 

Castrolanda conta com uma participação de 54% e na unidade 

industrial de trigo, onde detém uma participação de 27%. A 

intercooperação é um modelo de negócios que garante 

alianças estratégicas em investimentos que oferecem aos 

cooperados uma alternativa rentável, com ganhos de escala e 

diluição de riscos, promovendo ainda, os princípios do coope-

rativismo. 

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 14,95%.    

A Sicredi Campos Gerais é uma cooperativa de crédito, na qual 

a Cooperativa Castrolanda detém uma participação de 7,4%, 

em função de sua movimentação �nanceira junto àquela 

instituição.

Os investimentos considerados de difícil realização encontram-

-se aprovisionados.
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Total (70.158) 1.094.6821.009.241 (2.731)

3,5% a 10%

1,5% a 4%

4% a 10%

-

-

5% e 10%

50%

2% a 5%

-

5% e 10%

15%

20% e 33%

5% e 10%

20%

-

-

Tipo Tx. Deprec.
Saldo em

31/12/2018

282.518

227.725

210.595

134.188

35.904

29.182

23.516

13.088

10.950

7.165

5.886

5.860

1.884

340

183

20.256

16.008

400

6.184

86.496

7.326

85

8.687

107

-

681

1.889

4.007

508

43

-

25.909

Incrementos

Máquinas e equipamentos

Edifícios 

Instalações

Construções em Andamento 

Terrenos

Pavimentação

Ativos biológicos

Armazéns Metálicos

Terrenos-n/oper.

Móveis e Utensílios

Veículos

Computadores e Pariféricos

Ferramentas

Edifícios-Imóveis de terceiros

Edifícios-Bens n/oper.

Adiantamentos p/imobilizado

(1.575)

-

(266)

(295)

-

-

(66)

(104)

-

(77)

(330)

(16)

(2)

-

-

-

Baixas

7.449

46.163

16.351

(36.269)

-

137

-

-

-

933

-

265

24

-

(35.053)

Transf.

(23.621)

(7.919)

(25.569)

-

-

(4.438)

(1.907)

(708)

-

(1.047)

(1.329)

(3.180)

(321)

(119)

-

-

Deprec.
Amortiz.

280.779

266.369

207.295

184.120

43.230

24.966

30.230

12.383

10.950

7.655

6.116

6.936

2.093

264

183

11.112

Saldo em
31/12/2019

158.330 -

NOTA 14 - IMOBILIZADO

Em atendimento à estratégia de crescimento da Castrolanda, 

destacam-se os seguintes investimentos em 2019:

• Na Usina de Bene�ciamento de Leite em Castro, Paraná, foi 

investido o valor de R$ 57.221, sendo a maior parte aplicada na 

continuidade da obra de uma torre de processamento de leite 

em pó e o restante em melhorias no processo produtivo e 

adequações da estrutura;

• Na Usina de Bene�ciamento de Leite localizada em Itapetinin-

ga SP, foram alocados R$ 14.639, especialmente na aquisição 

de equipamentos e melhorias no processo produtivo;

• R$ 11.302 foram investidos na construção de um biodigestor 

no parque industrial no município de Castro, projeto este ainda 

em fase de conclusão;

• Foram investidos ainda, mais R$ 8.603 para a conclusão das 

obras da nova unidade de produção de leitões, localizada no 

município de Piraí do Sul.
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Descrição

Em 31 de dezembro de 2017
Adições

Reversões

Baixas

Total

6.908

(3)

5.654

(1.215)

Em 31 de dezembro de 2018

Adições

Reversões

Baixas

32.069

(428)

11.344

(1.363)

Em 31 de dezembro de 2019 41.622

Licença de
uso de

software

6.891

(3)

2.992

(1.141)

25.319

(86)

8.739

(1.273)

32.699

Marcas
Adquiridas

-

-

1.304

(43)

-

-

1.261

(65)

1.196

Goodwill

-

-

824

-

6.750

-

824

-

7.574

Fundo de
Comércio

-

-

390

(28)

-

(342)

362

(20)

-

Carteira de
Clientes

-

-

108

(3)

-

-

105

(5)

100

Marcas
Geração
Interna

17

-

36

-

-

-

53

-

53

NOTA 15 - INTANGÍVEL

Licença de uso de softwares - A Castrolanda no ano de 2019, 

iniciou os investimentos na implementação de um novo 

software de gestão. Os valores registrados no ativo intangível 

contemplam as licenças e horas de desenvolvimento e estão 

registrados a custo original.

Ativos intangíveis gerados na aquisição de participação na 

empresa Cervejaria CNS LTDA - A Carteira de clientes de 

longo prazo possui importante relevância para os negócios da 

cervejaria, gerando vantagem competitiva. Entende-se que a 

carteira de clientes da empresa atende aos critérios de identi�-

cação de ativos intangíveis. A vida útil de�nida foi de 20 anos.

A marca “Bier Ho�” foi adquirida como parte do processo de 

aquisição da empresa. Para a avaliação do direito de uso da 

marca foi utilizada a abordagem da renda (Income approach) 

de acordo com o método dos “royalties evitados” e foi baseada 

nas projeções de receita da marca. A vida útil de�nida foi de 20 

anos.

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 

(goodwill) reconhecido em uma combinação de negócios é 

um ativo que representa benefícios econômicos futuros 

gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de 

negócios, que não são identi�cados individualmente e 

reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos 

futuros podem advir da sinergia entre os ativos identi�cáveis 

adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se quali�-

cam para reconhecimento em separado nas demonstrações 

contábeis. Por possuir vida útil inde�nida, não deve ser amorti-

zado, mas sim, submetido anualmente ou sempre que 

existirem indícios a teste no intuito de identi�car potenciais 

perdas na recuperação de seus valores, conforme de�nido no 

CPC 01 (Impairment test).
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Descrição

Fornecedores mercado interno

Serviços prestados de transporte

Fornecedores mercado externo

Outras obrigações

2019

1.306

60

2018

144

102

4.915

141.974

148.255

4.906

142.507

147.659Total

NOTA 16 - FORNECEDORES

Os valores a pagar a fornecedores correspondem essencialmente a aquisições de produção de matérias primas para 

industrialização, bens de fornecimento e ativos imobilizados, os quais estão relacionados às atividades operacionais da 

Cooperativa.

Os valores a pagar a fornecedores estão apresentados como segue:

acima de 120 dias

Circulante

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

148.255

39.502

8.852

25.360

147.659

32.173

28.642

4.002

36.029

36.087

2.425

72.452

11

10.379

Não Circulante - -

Mercado Interno Total Total
2019 2018

Total Fornecedores 336.225 147.659

*Moeda Nacional
375.060 578.417 399.368 205.886

Descrição

Comercialização

Aquisição de imobilizados

Insumos agrícolas

PESA/SECURITIZAÇÃO
Investimentos Partes Relacionadas
(-) Encargos financeiros a apropriar

Taxas 2019

5,5% a 7,0% a.a.

2,5% a 8,75% a.a.
CDI + 0,23% a.a.

8,6% a.a.

3% a 12,75% a.a.

6,5% a.a.

284.670

60.618
20.553

5.142

2.642

2.139
(704)

2018

463.292

58.759
-

54.341

823

1.901
(699)

2019

170.352

215.325
-

-

349

13.677
(335)

2018

-

187.720
-

-

4.083

14.083
-

Curto Prazo Longo Prazo

Capital de giro

NOTA 17 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
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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.

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 Itapetinin-
ga/SP. No ano de 2019, as liberações ocorridas se referem 
às construções da Torre de Secagem de Leite em Pó em 
Castro/PR, da Unidade de Produção de Leitões em Piraí do 
Sul/PR e do Biodigestor no Parque Industrial, todas finan-
ciadas com recurso BNDES.

A rubrica “Insumos agrícolas” conceitua-se como crédito 
para atendimento aos cooperados por meio do fornecimen-
to de defensivos, fertilizantes, corretivos e implementos 
utilizáveis na exploração agropecuária.
 
Os empréstimos e financiamentos possuem garantias 
oferecidas na forma de: hipotecas, penhor mercantil, aval e 
fiança dos diretores, com vencimento final em 15 de julho 
de 2029.
 
Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo 
em 31 de dezembro de 2019, são os seguintes:

Ano

2021

2022

2023

2024

Após 2024

Saldo

47.414

42.614

112.495

153.596

43.584

Total 399.703

NOTA 18- OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - A Cooperativa vem discutindo determinadas questões �scais, 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 estas provisões são su�cientes para cobrir eventuais desembolsos 

�nanceiros futuros, decorrentes dessas questões. Estão representadas como segue:

Descrição

Provisão para contingências tributárias

Provisão para contingências trabalhistas

Provisões cíveis 3.117 1.991

6.357

100.907

6.617

98.030

2019 2018

Total 110.381 106.638

A provisão constituída de R$ 100.907, refere-se substancialmente a discussões e autuações no âmbito de tributos federais.
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Em 31 de dezembro de 2019 a Cooperativa possuía ações de natureza tributária, cíveis e trabalhistas envolvendo 
riscos de perda classificados como possíveis com base na avaliação de seus consultores jurídicos, no montante 
estimado de R$ 23.347.

Descrição

Provisão para obrigações trabalhistas

Tributos em processo de compensação

Provisões de custos/despesas operacionais

Outras provisões

2019

11.076

785

-

30.922

42.783Total

Provisões operacionais

2018

4.745

742

-

24.932

30.419

2019

-

-

53.513

-

53.513

2018

-

-

40.747

-

40.747

Curto Prazo Longo Prazo

As provisões para obrigações trabalhistas referem-se à participação nos resultados e provisão de férias dos colabora-
dores.

A rubrica “tributos em processo de compensação” refere-se à utilização de saldos acumulados das contribuições ao 
PIS e a COFINS para a quitação de outros tributos federais mediante pedidos de compensação, os quais estão aguar-
dando homologação por parte do Fisco.

NOTA 19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL - O capital social, totalmente integrali-
zado em 31 de dezembro de 2019, é de R$ 537.160 (R$ 
482.350 em 2018), pertencentes inteiramente a coopera-
dos 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 
2019 totalizaram R$ 48.730  (R$ 65.595 em 2018), além de 
incorporações de sobras ao capital no montante de R$ 
10.304 (R$ 9.140 em 2018) e de R$ 143 advindos dos 

cooperados no processo de incorporação da cooperativa 
Colaso. 
 
O valor do capital social já reflete as baixas dos cooperados 
demitidos no exercício de 2019, que totalizaram R$ 346 (R$ 
5.366 em 2018) e baixas nos fundos de capitalização e 
sistema de cotas, no total de R$ 4.021 (R$ 7.436 em 2018). 
 
Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas 
do exercício serão destinadas conforme aprovação em 
assembleia dos cooperados.
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RESERVAS DE SOBRAS E FUNDOS LEGAIS E ESTATUÁRIOS

Descrição

Fundos de Desenvolvimento

Fundo de Reserva Legal

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES 45.253 45.874

162.109

484.660

138.698

432.223

2019 2018

Total 692.022 616.795

a) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - Fundo de desenvolvi-

mento 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 - Formado com mínimo de 

10% das sobras dos setores positivos apuradas por setor no 

balanço geral do exercício, o qual se destina a reparar eventu-

ais perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da 

Cooperativa.

c) FUNDO     DE     ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E 

SOCIAL - FATES - Formado com 5% das sobras líquidas do 

exercício, mais o resultado das operações com atos não coope-

rativos. Destinado à prestação de assistência aos cooperados, 

seus familiares e aos colaboradores da Cooperativa. 

 

PERDAS A RECUPERAR - As perdas a recuperar referem-se a 

resultados negativos da Unidade Industrial de Carnes, os quais 

serão compensados com resultados positivos futuros, confor-

me deliberação dos Cooperados em assembleia geral ordiná-

ria.

Descrição

Ingresso e receita operacional bruta
Vendas de produtos e mercadorias

Prestação de serviços

Outras receitas

2019

3.279.234

239.692

32.666

Ingresso e Receita Operacional Líquida

3.551.592

2018

3.189.012

190.027

6.942

3.385.981
Deduções

ICMS

Pis/Cofins

Outros tributos s/ vendas

(99.778)

(22.617)

(526)

(122.921)

(98.238)

(24.003)

(357)

(122.598)

Tributos sobre vendas e serviços

Devoluções e abatimentos
Devoluções de vendas e serviços

Abatimentos sobre vendas e serviços

(53.744)

(29.595)

(83.339)

(66.916)

(31.027)

(97.943)

3.345.332 3.165.440

NOTA 20 - INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
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Juros recebidos

Rendimentos com aplicações financeiras

Descontos e negociações financeiras

Correção de créditos tributários

Outras receitas financeiras

10.471

481

14.924

1.464

15.622

23.339

4.111

18.886

23.072

13.492

Receitas Financeiras Total Total
2019 2018

Total Receitas Financeiras 54.024 71.838

NOTA 21 - INGRESSOS/RECEITAS E DISPÊNDIOS/DESPESAS FINANCEIRAS

Juros sobre empréstimos e financiamentos

Provisões para contingências

Descontos concedidos

Outras despesas financeiras

(4.341)

(13.128)

(7.578)

(3.695)

(10.445)

(49.160)

(20.760)

(51.595)

Despesas Financeiras Total Total

Total Despesas Financeiras (77.074) (83.628)

Resultado Financeiro Líquido (23.050) (11.790)

NOTA 22 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

São consideradas partes relacionadas, as transações com 

cooperativas parceiras e administradores, que 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:

Fornecedores
e outras contas

Empréstimos
Financiamentos

Intercooperação
a receber

Intercoop.
a pagar

Produtos 
em

depósito Capital socialPartes Relacionadas
Duplicatas
a receber

Administradores

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Coonagro Cooperativa N. Agroindustrial

Capal Cooperativa Agroindustrial

Coop. de Eletrificação Rural Castrolanda

1.083

9.671

-

531

-

610

5.159

-

889

-

6.652

-

15.816

-

-

 -

540

-

13.515

-

20182019 20182019 20182019 20182019 20182019 20182019 20182019

130

7.352

3.591

6.988

2

489

10.841

519

4.981

132

4.627

-

15.984

-

-

 -

46.283

-

22.260

-

 -

478

-

-

-

 -

3.111

-

859

-

3.746

-

-

2.031

-

481

-

-

13

-

3.591

243.730

1

110.451

-

3.416

219.928

1

101.746

-

Total 11.285 6.658 18.063 16.962 22.468 20.611 14.055 68.543 478 3.970 5.777 494 357.773 325.091

Os valores a receber e a pagar do acordo da Intercooperação 

referem-se a empréstimos para capitalização nas indústrias e 

aos resultados apurados no referido acordo (Nota nº 13).

A remuneração total dos administradores no ano de 2019 foi 

de R$ 776 mil.
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Os direitos e deveres da Diretoria Executiva e Conselheiros de 

Administração são os mesmos estabelecidos aos demais 

associados, bem como, não há, em hipótese alguma, tratamen-

to diferenciado aos mesmos, os quais seguem as políticas e 

diretrizes de�nidas para a sociedade.

NOTA 23 - OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

Resultado da alienação de bens

Receitas de aluguéis

Outros resultados operacionais (388) 357

428

1.030

492

1.542

Descrição Total Total

Total Outros Resultados Operacionais (1.070) 2.391

2019 2018

NOTA 24 - COBERTURA DE SEGUROS

A Cooperativa possui apólices de seguro em valor considerado 

su�ciente para cobrir eventuais sinistros contra incêndios, 

vendavais, danos elétricos, roubo, alagamento, desmorona-

mento e lucros cessantes, sendo o valor em risco de R$ 

1.879.775. O limite máximo de indenização para os locais com 

valor em risco igual ou superior a R$ 150.000   será deste 

montante para cada local e, para os locais com valor em risco 

inferior a este limite, a indenização da cobertura básica será 

limitado ao valor em risco de cada local. 

 

O vencimento das apólices se dá em 06/04/2020.

NOTA 25 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Cooperativa mantém operações com instrumentos �nancei-

ros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 

de estratégias operacionais e controles internos visando 

assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação 

de instrumentos �nanceiros 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 permanen-

te 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 condi-

zentes com as políticas e estratégias de�nidas pela Administra-

ção da Cooperativa.

Todas as operações com instrumentos �nanceiros estão 

reconhecidas nas demonstrações �nanceiras da Cooperativa.

a) Identi�cação e valorização dos instrumentos �nanceiros - 

A Cooperativa opera com diversos instrumentos �nanceiros, 

com destaque para caixa e equivalentes de caixa, incluindo 

aplicações �nanceiras, duplicatas a receber de clientes, contas a 

pagar a fornecedores e empréstimos e �nanciamentos. 

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 �nanciamentos - O valor contábil dos 

empréstimos e �nanciamentos em Reais têm taxas que se 

aproximam do valor de mercado. Para os demais empréstimos e 

�nanciamentos, inclusive os denominados em moeda estran-

geira, são linhas comuns disponíveis no mercado e por isso não 

apresentam diferenças entre o valor contábil e o valor de 

mercado.
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d) Investimentos - Consistem, principalmente, em investimen-

tos em empresas de capital fechado, registrados pelo método 

de custo, nas quais a Cooperativa tem interesse estratégico. 

e) Composição dos instrumentos �nanceiros - Em atendi-

mento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os saldos contá-

beis e os valores de mercado dos instrumentos �nanceiros 

inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 

estão identi�cados a seguir:

Empréstimos e Recebíveis
Valores a receber de Cooperados e Clientes

Caixa e equivalentes de caixa

Outros valores a receber

625.485

263.119

Valor

32.359

Total 920.963

Outros Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos

Obrigações com cooperados e fornecedores

Outras contas a pagar

774.428

392.514

Valor

11.143

Total 1.178.085

f) Risco de liquidez - O risco de liquidez é medido pela capaci-

dade de cumprir as obrigações de curto, médio e longo prazo, 

tendo presente a estrutura de reservas �nanceiras, de ativos e 

linhas de créditos disponíveis para captação de novos recursos 

e, principalmente dos �uxos de caixa.

A abordagem da Cooperativa na administração de liquidez é 

de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez 

su�ciente 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.

Na data base das demonstrações contábeis os índices de 

liquidez corrente e liquidez geral eram de 1,55 e 0,99, respecti-

vamente, não havendo indicativos de falta de capacidade de 

liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou 

longo prazo.

g) Gerenciamento de riscos - Os riscos de mercado são prote-

gidos quando é considerado necessário suportar a estratégia 

corporativa ou quando é necessário manter o nível de �exibili-

dade �nanceira, mediante exame e revisão de informações 

relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo procedi-

mentos e práticas a ele aplicadas. 

Os principais fatores de risco de mercado que afetam o 

negócio da Cooperativa podem ser considerados como:

• Riscos de Variação de Preços de Grãos - A forma como se 

comercializa grãos, no caso, compra e venda casada, afasta a 

exposição a riscos de variações de preço do produto agrícola, 

bem como, os custos existentes nas operações com grãos são 

suportados pelos produtores, não ensejando perdas para a 

Cooperativa. Eventualmente, quando há exposição se busca 

proteção dentro do mercado de Derivativos.

• 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, 
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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 �nanceiros e que aumentem as despesas 

�nanceiras relativas a empréstimos e �nanciamentos captados 

no mercado. Visando a mitigação desse tipo de risco, a Coope-

rativa monitora continuamente as taxas de juros de mercado 

com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contrata-

ção de novas operações para proteger-se contra o risco de 

volatilidade dessas taxas, buscando diversi�car a captação de 

recursos em termos de taxas pre�xadas ou pós-�xada.

 

• Risco de crédito - Os riscos de crédito são medidos pela 

presença de situações com potencial de impactar negativa-

mente o resultado e o patrimônio, pela não realização tempes-

tiva dos créditos registrados no ativo, normalmente denomina-

dos instrumentos �nanceiros.

Esses riscos são administrados por normas especí�cas de 

aceitação de clientes e cooperados, análise de crédito, acom-

panhamento dos prazos das vendas realizadas por cada linha 

de negócios e estabelecimento de limites de exposição indivi-

duais, de forma a minimizar a ocorrência de inadimplência em 

seus recebíveis.

 

A produção primária está exposta às condições climáticas que 

podem afetar a produtividade, e sujeita-se ainda a oscilações 

de preços, posto que são commodities. Face ao risco de 

inadimplência dos cooperados, procura-se manter posição 

patrimonial e �nanceira apropriada para suportar esses 

eventos, normalmente administrados através de prorrogações 

dos prazos de vencimento.

• Gestão de Capital

Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são os 

de garantir a existência de recursos su�cientes para investi-

mentos necessários para a continuidade do seu negócio e 

garantir a liquidez necessária para suas atividades comerciais.

Os recursos administrados para os investimentos nos ativos 

�xos da Cooperativa, requeridos para seu constante cresci-

mento e atualização tecnológica, são obtidos das sobras 

retidas e de recursos captados em linhas de �nanciamento de 

longo prazo.

Os recursos necessários para garantir a liquidez de suas ativida-

des comerciais são obtidos mediante a captação de recursos 

no mercado �nanceiro das modalidades capital de giro, investi-

mento, repasse e insumos agrícolas. 

A manutenção de sua capacidade de liquidez é de fundamen-

tal importância, principalmente para as atividades de compra 

(ato-cooperado) de produtos agrícolas e pecuários, que têm 

origem na decisão de venda dos cooperados e compra de 

insumos agropecuários para fornecimento aos mesmos. A 

captação de recursos é requerida para garantir a liquidez da 

operação.

A Cooperativa monitora o capital com base no índice de 

alavancagem �nanceira. Esse índice corresponde à dívida 

líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por 

sua vez, corresponde ao total de empréstimos, subtraído do 

montante de caixa e equivalentes de caixa. 

A alavancagem �nanceira em 31 de dezembro de 2019 e de 

2018 podem ser assim sumariadas:
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Empréstimos e financiamentos

Dívida Líquida

Patrimônio Líquido 1.239.828 1.133.834

511.309

774.428

416.369

784.303

Alavancagem Financeira 0,41 0,37

Total Total
2019 2018

Menos - caixa e equivalentes de caixa (263.119) (367.934)

• Risco cambial - A Cooperativa atua no mercado internacional 

e está exposta ao risco cambial decorrente de �utuações em 

moedas estrangeiras, prioritariamente com relação à variação 

do dólar americano. O risco cambial decorre de operações 

comerciais. Para neutralizar possível efeito decorrente desse 

tipo de risco a Cooperativa opera com instrumentos �nancei-

ros derivativos NDF – Non Deliverable Forward junto às institui-

ções �nanceiras. A Castrolanda não possuía empréstimos em 

moeda estrangeira na data de fechamento do balanço. 

Instrumentos Financeiros Derivativos

• Características dessas operações - Os instrumentos �nancei-

ros derivativos são contratados com o objetivo de proteção, 

especi�camente nas operações de exportação de carnes e 

estão dentro dos limites de exposição permitidos pelas 

políticas desta Cooperativa.

• NDF – Non Deliverable Forward - NDFs são instrumentos 

derivativos contratados pela Cooperativa com o objetivo de 

proteger suas operações contra os riscos de �utuação na taxa 

de câmbio, não sendo utilizados para �ns especulativos. Os 

valores de referência (notional) dos contratos de NDFs (posição 

vendida), em aberto em 31 de dezembro de 2019, totalizam 

em USD 3 milhões (2018 USD 8 milhões).

Os instrumentos �nanceiros derivativos estão representados 

como segue:

Hedge - NDF (non delivery forward) 8.000

2019 2018

comprado vendido comprado vendido
3.000

Total 8.0003.000

- -

0 0

Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa manti-

nha em depósito, em seus armazéns, produtos agrícolas de 

propriedade de cooperados e terceiros. Estes estoques não 

pertencem à Cooperativa, logo não atendem o conceito de 

ativo estabelecido nas normas contábeis, com isso, tendo 

presente a ITG 2004, esses produtos não integram seus saldos 

de estoque e de obrigações para efeitos contábeis. 

 

Produtos agrícolas de Cooperados:

NOTA 26 – PRODUTOS DE COOPERADOS E TERCEIROS EM DEPÓSITO
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Total 36.313 42.947

3.762

10.237

5.856

653

1.575

787

1.545

1.262

Produto Qtde (t)
2019

Sementes de batata

Trigo

Soja 

Feijão

Milho

Sementes

Aveia

Outros

7.800

9.009

8.345

2.340

1.103

348

649

1.030

Total R$/mil
2019

7.854

14.882

7.102

1.280

2.362

1.803

908

122

Qtde (t)
2018

15.184

12.650

8.937

3.627

1.378

801

318

53

Total R$/mil
2018

25.677 30.622

Valor de Mercado

Produtos agrícolas de terceiros:

Total 82.068 59.963

39.249

23.575

2.409

715

-

Produto Qtde (t)
2019

Milho

Trigo

Cevada

Soja

Outros

27.475

20.746

2.243

1.019

-

Total R$/mil
2019

33.511

43.685

2.847

276

1.749

Qtde (t)
2018

19.548

37.132

2.249

348

686

Total R$/mil
2018

65.948 51.482

Existiam ainda nas dependências desta Cooperativa ao �nal de 2019 outros R$ 63.728 em produtos de terceiros 

depositados, relacionados essencialmente a produtos lácteos industrializados e insumos agrícolas.
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Total 3.256.898 3.076.899

Descrição

2.555.473

242.023

80.274

71.521

83.573

64.078

54.587

40.371

2019

2.444.251

222.956

76.103

77.619

73.945

55.418

30.288

37.715

2018

Matérias primas e mercadorias para revenda

Salários, encargos sociais e benefícios

Materiais de uso e consumo

Depreciação/amortização e exaustão 

Gastos comerciais

Fretes

Água, energia elétrica e comunicações

Manutenção

Impostos e taxas

Outras despesas

Dispêndios e custo das vendas e serviços

Despesas com vendas

Despesas com pessoal

Outras despesas administrativas e gerais

40.045

10.437

-

1.462

13.054

30.538

11.368

2.744

818

13.136

Consultoria e serviços profissionais 

Aluguel e locações

Perdas por recuperabilidade de ativos

Classificados como:

2.923.200

130.621

97.863

105.214

2.762.709

114.524

89.911

109.755

Total 3.076.899 3.076.899

Sobras antes da tributação

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais de 25% e 9%

Adições permanentes e outros

Exclusões permanentes e outros

66.454

22.594

63.078

(57.128)

79.142

26.908

36.626

(23.646)

NOTA 28 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES

Resultado não tributável do ato cooperativo

Lucro Real Tributável

Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado corrente:

Imposto de Renda

Contribuição social

Alíquota efetiva

(78.027)

(5.623)

(99.450)

(7.328)

-

-

0%

-

-

0%

NOTA 27 - DESPESAS POR NATUREZA

2019 2018
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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.

NOTA 29 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

Previdência complementar - No ano de 2019 a Cooperativa realizou contribuições relativas às suas participações neste plano 

no valor de R$ 1.160 (R$ 1.112 em 2018).

PPR Programa de participação nos resultados - No ano de 2019 a Cooperativa realizou o pagamento de R$ 7.458 a título de 

PPR (R$ 14.357 em 2018).

NOTA 30 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Entre 31 de dezembro de 2019 e a presente data, 30 de janeiro de 2020, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem 

alterar de forma signi�cativa a situação patrimonial e �nanceira revelada nas demonstrações contábeis.

NOTA 31 – BALANÇO SOCIAL E DEMAIS INFORMAÇÕES

As informações de natureza social e ambiental, identi�cadas como balanço social, bem como as demais informações que 

compõe o relatório da administração, não fazem parte integrante das demonstrações contábeis sobre as quais é emitido 

relatório de opinião da auditoria externa.

NOTA 32 – AVAIS

Cooperativa de Laticínios de Sorocaba

Cooperativa Central de Laticínios do Paraná

Tomador

18.021 -

Total 33.373 15.352

2019 2018 % Afiançado

Saldo
Afiançado em

31/12/2018

Saldo 
Afiançado em 

31/12/2019

- 33.372 54,00%

15.352 15.35242.026 42.026 36,53%

75.39842.026

NOTA 33 – SALDOS DE INCORPORAÇÃO

No dia 31/07/2019, ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária a aprovação da incorporação pela Castrolanda da Cooperativa 

de Laticínios de Sorocaba. Os saldos dos ativos e passivos registrados naquela entidade foram integralmente reconhecidos no 

patrimônio da Castrolanda. Abaixo, segue demonstrativo dos saldos incorporados em 31/07/2019:
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ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa

Valores a receber de cooperados 

Valores a receber de clientes

Estoques

Tributos a recuperar

Outros ativos

Despesas do exercício seguinte 

31/07/2019

60

1.195

3.833

3.227

2.351

86

7

10.759

Circulante

Total do Ativo Circulante

Tributos a recuperar

Outros ativos

8.123

8.912

17.035

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

59

7.602

7.661

24.696Total do Ativo Não Circulante

Total do Ativo 35.454

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Obrigações com cooperados

Fornecedores

Empréstimos e financiamentos

Obrigações sociais e tributárias

Outros passivos

31/07/2019

5.512

1.667

20.352

117

300

27.949

Circulante

Total do Passivo Circulante

Empréstimos e financiamentos

Obrigações provisionadas

511

1.146

1.658

Não Circulante

Total do Passivo Não Circulante

Capital social realizado

Reservas de sobras

Sobras à disposição da A.G.O

143

4.206

1.499

5.848

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 35.454

Castro, 31 de dezembro de 2019.
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