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MENSAGEM DA

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

Certamente ficará marcado na vida de 
todos como um dos mais desafiadores da 
nossa história. Fomos impulsionados, 
forçados para dentro de uma nova 
realidade e com ela vieram novas 
necessidades e a oportunidade de buscar 
outros caminhos, soluções, de inovar e 
usar a criatividade mais do que nunca.

Ficou claro também o quanto o 
agronegócio é importante para o 
desenvolvimento do Brasil. Em 2020 
evidenciou-se a força do setor, que pode 
ser considerado a locomotiva de 
sustentação do país, tamanha a 
relevância para a economia nacional, com 
impactos extremamente favoráveis, que 
alavancam o PIB e garantem benefícios 
para toda a nossa sociedade.

Apesar de todas as dificuldades impostas, 
conseguimos avançar e evoluir. Pudemos 
seguir as nossas estratégias, dar suporte 
para nossos cooperados, colaboradores e 
contribuir com as comunidades onde 
estamos inseridos.

Em meio a um turbilhão de novidades, 
incertezas e muitas emoções, tivemos um 
período ímpar na história da Castrolanda: 
próximo ao nosso aniversário de 70 anos, 

atingimos a marca inédita de R$ 4,5 
bilhões de faturamento, crescimento 20% 
acima do projetado inicialmente, R$ 185 
milhões de sobras totais, e nos 
consolidamos como uma das maiores 
cooperativas do país. 

Mais do que os resultados propriamente 
ditos, evoluímos também em 
praticamente todas as atividades no que 
diz respeito a produção e produtividade,
tendo o desempenho dos cooperados 
alavancado a boa performance da 
Cooperativa. Mostra que o trabalho 
realizado pelos negócios está em 
sinergia com os objetivos traçados e 
permite um crescimento sustentável a 
toda instituição.

Um grande orgulho tomou conta de nós 
nesse momento e a certeza de que temos 
conosco pessoas íntegras, engajadas e 
acima de tudo que acreditam em nosso 
negócio. Somos uma Cooperativa feita de 
pessoas para pessoas. 

Sempre pautados pelos valores que nos 
guiam e, orientados pelo sólido 
Planejamento Estratégico Horizonte 
(2019-2024) que rege as nossas ações, 
temos a tarefa de arrumar a casa, por 

O ano de 2020 foi diferente, 
surpreendente e de muita superação.
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isso, descontinuamos algumas atividades que não 
estavam trazendo os resultados esperados. 

Além disso, para trazer mais comodidade aos nossos 
cooperados e colaboradores, reinauguramos a sede 
administrativa, em Castro/PR. Um ambiente projetado 
para otimizar espaços e garantir conforto e 
acessibilidade. Com estilo único e uma arquitetura que 
remete às construções na Holanda, sem dúvida 
representa um marco para a Castrolanda.

Investimos aproximadamente R$ 50 milhões na 
Unidade de Produção de Leitões (UPL II) em Piraí do Sul. 
A estrutura, com 6,5 mil matrizes, tem seu ambiente 
todo tecnológico e alinhado as diretrizes de bem-estar 
animal. 

Em nossa indústria de lácteos, inauguramos a torre de 
secagem de leite, com objetivo de absorver o 
crescimento e trabalhar o mix de produtos. Na indústria 
de carnes ampliamos a capacidade de abate de suínos 
para atender as demandas do mercado. Ambas fruto da 
intercooperação Unium, onde compartilhamos com as 
nossas parceiras Frísia e Capal boas práticas de gestão 
e de redução de custos, integrando nossos cooperados 
em um modelo verticalizado de negócios. Isso tudo com 
uma eficiente gestão da cadeia produtiva.
Um novo ano começou, e com ele novos objetivos, mais 
oportunidades e desafios ainda mais ambiciosos: 
queremos manter a Castrolanda entre as melhores 
cooperativas do Brasil, consolidar as nossas marcas no 

mercado nacional e promover o crescimento pessoal e 
profissional para milhares de pessoas envolvidas em 
nosso cotidiano. 

Em 2021 o trabalho e o crescimento continuam. A cada 
dia e momento buscamos melhorar e avançar. Essa é a 
verdadeira essência do cooperativismo, em que os 
resultados são multiplicados entre os cooperados, 
fomentam o desenvolvimento regional e fortalecem a 
economia local.

Somos gratos a Deus por nos 
permitir aprender com as 
adversidades e dar oportunidade 
de melhorarmos a todo momento. 
Ele nos concede sabedoria e 
mostra o caminho em busca do 
que é correto.

Seguiremos atuando em todas as 
frentes para que o trabalho siga em 
harmonia e possamos sempre fazer 
mais e melhor. Vamos juntos 
construir uma Cooperativa forte, 
sólida e pautada pelos preceitos da 
fé, união, cooperação e liderança.
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NOVAS
PERSPECTIVAS

Reinauguração 
da Sede Corporativa
Após um ano e nove meses de trabalho, o prédio corporativo da 
Castrolanda foi reinaugurado. Com o intuito de oferecer 
acessibilidade e conforto aos cooperados dos e colaboradores, o 
espaço retrata a história e a essência da Cooperativa.

Aponte sua câmera 
para o QRCode e 
assista ao nosso Tour. 

Após 24 anos a frente da Castrolanda, o 
Ex-Presidente, Frans Borg deixou como seu 
sucessor na Presidência Willem Berend 
Bouwman, que ocupava o cargo de Diretor 
Secretário na gestão anterior. 

A chapa única, aprovada com unanimidade, 
também é composta por Armando de Paula 
Carvalho Filho, Vice-Presidente; Albert 
Barkema, Diretor Secretário e os Vogais, 
Peter Greidanus, Armando Rabbers, Paulo 
Roberto Trentin e Jan Petter.

O posto de Diretor Executivo também foi 
renovado em 2020, Seung Lee assumiu o 
cargo em março com a tarefa de garantir o 
crescimento sustentável e seguro dos 
negócios da Cooperativa e liderar as ações 
em continuidade do Planejamento 
Estratégico durante os próximos anos.  

Mudanças de 
Diretoria e 
Novo Conselho 
de Administração
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Com capacidade diária de 600 mil 
litros de leite, a Torre de Secagem de 
Leite foi inaugurada e diversificou o 
mix de produtos das indústrias lácteas 
da Unium. As primeiras levas de 
produção já tiveram destino certo, 
com os principais consumidores nos 
mercados do norte e nordeste do país. 

Além disso, a produção do leite em pó 
também serve como estoque 
regulador para garantir preços e 
vendas mais equilibradas.

Inauguração
Torre de Secagem
de Leite

Após uma década de formação, o grupo de Mulheres 
Cooperativistas da Castrolanda teve sua primeira 
comissão eleita em 2020. A votação ocorreu na 
Pré-Assembleia Feminina e sua oficialização se deu 
na 69ª Assembleia Geral Ordinária (AGO). O grupo 
de Mulheres Cooperativistas, na Castrolanda, surgiu 
em 2009 e até hoje segue como um trabalho 
voluntário dentro da Cooperativa. 

No último ano também foi formada e eleita a 
primeira comissão de Jovens Cooperativistas. Uma 
equipe plural, dinâmica, alinhada aos valores 
cooperativistas e atenta as novidades do agro. 
Formada por sete membros, com idade entre 17 e 
28 anos, o grupo busca incentivar a sucessão nas 
propriedades da Cooperativa e estimular o interesse 
de cada vez mais jovens nas atividades do campo.

1ª comissão 
eleita de mulheres e 
jovens cooperativistas

Inauguração Unidade
de Produção de Leitões
II Piraí do Sul
Fruto de um investimento de aproximadamente 
R$ 50 milhões, a unidade conta com 6,5 mil 
matrizes. A estrutura foi inteiramente pensada a 
partir das normativas de bem-estar animal e o 
principal objetivo é atender todos os requisitos 
sem pecar na qualidade e produtividade.

O Agroleite não ocorreu em 2020 devido a pandemia e a 
preocupação com a saúde e segurança de todos. No entanto, o 

evento ganhou uma nova marca institucional, com tipografia 
inspirada na bandeira do Brasil e o Sol, a estrela mais próxima 

da Terra, que acompanha as atividades do agronegócio – do 
nascer ao pôr do Sol.

Os detalhes são inspirados na cultura holandesa, elementos que 
demonstram a valorização ao país de origem da Castrolanda.

Em 20 anos é a primeira vez que o Agroleite ganha uma 
identidade visual completa desde os materiais institucionais até 

produtos colecionáveis.

Nova identidade
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DURANTE A PANDEMIA:
AÇÕES DE ENFRENTAMENTO E
CUIDADO COM AS PESSOAS
A Cooperativa tem realizado ações de enfrentamento e combate ao Coronavírus (Covid-19) nas 
cidades de atuação desde o início da pandemia. A transparência, o comprometimento e a 
valorização com quem tanto contribui para o andamento das atividades é fundamental.

Além disso, a Castrolanda adotou absolutamente todos os procedimentos preventivos e 
orientações dos órgãos competentes para manter todos protegidos e saudáveis. 

Reuniões, eventos, viagens, cursos e treinamentos foram adiados ou suspensos. 

Colaboradores em grupos de risco: idosos, com doenças crônicas e problemas 
respiratórios, gestantes, lactantes, estagiários e jovens aprendizes foram 
liberados.

Também, foi reforçada a higienização dos locais de atuação, diminuindo 
drasticamente a aglomeração em ambientes, implementando a modalidade de 
trabalho remoto para os setores cujas funções podem ser cumpridas a distância 
e priorizado, majoritariamente, os contatos por meio de ferramentas digitais 
(vídeo, telefone, mensagens e todas as ferramentas que a tecnologia permite), 
sem prejudicar a qualidade dos trabalhos. 

Foram distribuídas máscaras para todos os colaboradores, kit’s de assepsia para 
os prestadores de serviços, além de outras ações. 
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A Cooperativa se uniu ao time de empresas e instituições de vários setores que aderiram ao movimento 
#NãoDemita.

O manifesto, criado para tentar reduzir os efeitos da crise durante o período da pandemia causada pelo 
Coronavírus (Covid-19), contou com a participação de mais de 4 mil empresas que se comprometeram 
em não reduzir o quadro de funcionários durante um período de 60 dias.

Castrolanda aderiu ao movimento #NãoDemita

- Mais de 30 toneladas de alimentos e mais de 2 mil kits de higiene, além de 
milhares de itens de proteção individual, álcool em gel e materiais destinados 
as secretarias de saúde dos municípios de Castro, Piraí do Sul, Ponta Grossa, 
Ventania no Paraná e Itaberá, Itapetininga e Itararé em São Paulo.

- Aquisição de quatro impressoras 3D para confecção de 7.500 máscaras face 
shield que foram distribuídas para profissionais da saúde nos municípios onde 
a Castrolanda atua.

Doações para os órgãos 
públicos e famílias em 
vulnerabilidade social

30 TONELADAS
de alimentos

2 MIL
kits de
higiene

7.500
máscaras
face shield
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Cerca de 400 professores de escolas 
municipais de Castro e Piraí do Sul 
participaram da videoconferência do 
Programa Cooperjovem 2020. O 
encontro teve a presença dos 
presidentes, Willem Berend 
Bouwman e José Roberto Ricken, da 
Castrolanda e do Sistema Ocepar, 
respectivamente, além do 
Palestrante Marcos Meier.

No último ano, o programa abrangeu 
28 instituições de ensino, com o 
objetivo de inserir uma proposta 
educacional baseada na relação 
ensino-aprendizagem, construída a 
partir dos princípios, valores e da 
prática da cooperação que são a base 
do cooperativismo.

COOPERJOVEM

Em 2020 a Cooperativa da Escola Evangélica da Comunidade de 
Castrolanda (CoopEECC) realizou a sua 1ª Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) em formato virtual. A AGO foi conduzida por alunos do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental 2 e trouxe o resumo de suas atividades em 2020, 
como alteração estatutária, parecer do conselho e eleição do Conselho 
Fiscal e Diretoria.

A CoopEECC é fruto do trabalho do Programa Crescer e Cooperar, iniciado 
pelas Mulheres Cooperativistas e desenvolvido pela área de 
Relacionamento com Cooperado, com o auxílio de professores e 
coordenação da Escola e Associação Evangélica de Ensino de Castrolanda. 
Ainda em 2020 a expansão deste projeto teve início com mais três 
escolas de Castro: Colégio Instituto Cristão, Colégio Emília Erichsen e 
Casa da Criança.

Além disso, foi iniciada a construção de materiais de apoio exclusivo da 
Castrolanda. O conteúdo pretende auxiliar professores nas atividades das 
Cooperativas Escolares.

COOPERATIVA ESCOLAR

Representantes da Cooperativa Escolar 
durante evento antes da pandemia.

Marcos Meier, palestrante 
CooperJovem 2020.10



A Castrolanda se tornou o primeiro 
investidor cooperativista brasileiro 
em bolsas de estudos da Nuffield 
Internacional Farming Scholarships. A 
instituição atua no Brasil desde 2013, 
para promover conhecimento e 
incentivar líderes agrícolas a construir 
um agro cada vez mais conectado. 

O Cooperado, Carlos Zegwaard é um 
dos três brasileiros selecionados pelo 
programa. Graduado em 
administração e técnico em 
agropecuária, Carlos quer identificar 
maneiras de aumentar os lucros da 
indústria de laticínios a partir da 
formação de sistemas de produção, 

NUFFIELD INTERNATIONAL 
FARMING SCHOLARSHIPS

O Programa de Donativos Castrolanda foi 
reformulado em 2020. A partir disso, todas as 
solicitações de doação são avaliadas por um 
comitê responsável, seguindo critérios 
estabelecidos e comunicados por meio do 
regulamento do Programa.

No último ano foram mais de R$105 mil em 
doações.

PROGRAMA DE 
DONATIVOS 

Essa oportunidade 
é muito válida. 
Meu objetivo é 
obter conhecimento 
e experiências para 
ter papel significativo 
na indústria brasileira 
de laticínios

Carlos Zegwaard
Cooperado Castrolanda

R$ 105 MIL
DE DOAÇÕES

Com o objetivo de aprimorar e 
desenvolver competências dos 
Membros do Conselho de 
Administração, Fiscal, Comitês Setoriais 
e das Comissões de Mulheres e Jovens, 
a Castrolanda, em parceria com a 
PUC/PR, promoveu o Programa de 
Formação de Conselheiros. 

CURSO DE FORMAÇÃO 
DE CONSELHEIROS 

O objetivo foi compreender o que dá 
sentido à estrutura de governança da 
Cooperativa, a organização de cada 
Conselho, demais mecanismos e seu 
papel para a criação de valor e 
estratégia.

além de estudar eficiência de 
transporte e automação. 

“Essa oportunidade é muito válida. 
Meu objetivo é obter conhecimento e 
experiências para ter papel 
significativo na indústria brasileira de 
laticínios”, comenta.

A instituição apoia os profissionais do 
agro de diversos países para ampliar 
seus conhecimentos e experiências, 
permitindo que vivenciem diferentes 
realidades ao redor do mundo. Foram 
selecionados 65 jovens de até 40 
anos de idade, que viajarão por 14 
semanas, ao longo de dois anos.
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NOSSAS
CERTIFICAÇÕES

ISO 9001 2015
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 

ISO 17025

- Laboratório de Análise de Sementes 

- Laboratório de Ensaios Químicos e Biológicos (UIC)

A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 segue padrão internacional 
e tem como intuito promover a confiança e comprovação de que o 
laboratório opera de forma competente e capaz de gerar resultados 
válidos. 

IFS GLOBAL MARKETS FOOD

- Unidade Industrial de Carnes, Alegra Foods. 

Desenvolvido pela International Featured Standards (IFS) , é um 
programa padronizado para auditar a qualidade e a segurança de 

produtos alimentícios e seus processos, conduzindo gradualmente a 
melhoria continua e a implementação de um sistema de gestão da 

segurança de alimentos.
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A certificação é baseada na norma de Bem-Estar Animal descrita 
pela North American Meat Institute (NAMI) para suínos e 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.

CERTIFICADO DE 
BEM-ESTAR ANIMAL

- 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.
- Tratamento de Sementes Castrolanda - TSC

SELO SEEDCARE SYNGENTA

- Usina de Beneficiamento de Leite – PR 

- Usina de Beneficiamento de Leite – SP

FSSC 22000
O termo FSSC 22000 é uma sigla para Food Safety System 
Certification que, em tradução para o português, quer dizer 

Certificação de Sistema de Segurança Alimentar. A normativa é 
reconhecida internacionalmente, e tem como objetivo monitorar e 
garantir a produção e distribuição de alimentos com segurança e 

qualidade. 

A Unidade de Beneficiamento de Leite Castro – PR deu início ao 
processo de certificação em Janeiro de 2017 e em 2018 foi 

reconhecida a certificação na Norma. A UBL Itapetininga - SP foi a 
segunda a ser certificada com o escopo Industrialização de Leite UHT, 

confirmada certificação em Julho de 2019.
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PRÊMIOS E
RECONHECIMENTOS

A Cooperativa Castrolanda recebeu o 
troféu ‘A Granja do Ano’ na categoria 
Destaque Nacional em Pecuária Leiteira. 
Realizado pela revista A Granja, a 
premiação completou a sua 35ª edição 
em 2020 e se consolidou como uma das 
mais importantes e tradicionais da 
agropecuária nacional.

Foram premiadas 30 empresas, 
personalidades, entidades e instituições 
que se destacam em segmentos 
relevantes ligados direta ou 
indiretamente ao agro no país.

A entrega do troféu, diferente de outras 
edições, ocorreu diretamente na sede da 
Castrolanda e o diretor-presidente da 
cooperativa, Willem Berend Bouwman, 
foi entrevistado para publicação na 
revista que contempla todos os 
ganhadores.

A Granja do 
Ano 2020

A Castrolanda garantiu o sétimo lugar entre as 
maiores empresas paranaenses do agronegócio. A 
Cooperativa ficou também entre as maiores do 
ramo no Brasil, segundo o Prêmio Valor 1000, 
realizado pela Revista Valor Econômico em 
parceria com a Serasa Experian e o Centro de 
Estudos em Finanças da EAESP/FGV-SP. No 
ranking a Castrolanda se consolida como a 11ª 
maior cooperativa do país.

Valor 1000

O valor dos patrimônios das companhias 
paranaenses, catarinenses e gaúchas alcançou no 
ano passado R$ 322,4 bilhões, um avanço de 
8,1%. As empresas paranaenses detêm o maior 
Valor Ponderado de Grandeza, principal critério 
de classificação do ranking desde sua criação, em 
1991. Desenvolvido por PwC Brasil e AMANHÃ, o 
VPG resulta de uma ponderação dos três grandes 
números de um balanço: patrimônio (com peso 
de 50%), receita (40%) e lucro líquido (10%). Aqui 
a Castrolanda mantém há dois anos o 43º lugar. 

500 Maiores Do Sul

O levantamento feito pela consultoria Austin em 
parceria com a Fundação Instituto de 
Administração (FIA) mapeou as maiores empresas 
do país pelos seus portes. Dados como receita, 
ativos e Ebitda foram avaliados dentro de uma 
linha de tempo de cinco anos, o que permitiu 
uma análise consistente da trajetória recente de 
cada organização. A Castrolanda ficou com a 
posição 179, segundo a análise do porte e do 
desempenho de Cooperativa. 

Ranking 1500

De acordo com a Revista Exame, a Castrolanda 
ficou entre as 1000 maiores companhias do Brasil 
por valor de vendas líquidas, ocupando a posição 
236. Em conjunto, essas empresas faturaram $946 
bilhões de dólares. 

Ranking 1000 
maiores em 2020

Unium é o 3º maior grupo 
produtor de leite do Brasil
A Unium, marca da intercooperação entre a Frísia, Capal e Castrolanda, 
está entre maiores produtoras de leite do Brasil. O levantamento 
divulgado pela Associação Brasileira dos Produtores de Leite (Leite 
Brasil) coloca a Unium na terceira posição entre as 13 maiores 
empresas produtoras do país.  O resultado se deve ao modelo de 
intercooperação e os resultados recentes, em diversos setores, mostra 
que foi uma decisão acertada e que tende a crescer no mercado.
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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
VALORIZAÇÃO DAS PESSOAS
ÉTICA
TRANSPARÊNCIA
COMPROMETIMENTO
UNIÃO
LIDERANÇA
CRIATIVIDADE
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Debora Noordegraaf 
Coordenadora da Comissão 
das Mulheres Cooperativistas

Eduardo Groenwold
Coordenador da Comissão
de Jovens Cooperativistas

Reinder Barkema
Cooperado Castrolanda



ORGANOGRAMA
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INTERCOOPERAÇÃO
UNIUM



CONSELHO FISCAL

Coordenador 
EDUARDO MEDEIROS GOMES

Secretário 
CLÁUDIO HENRIQUE KUGLER

Efetivo
ALEXANDER A. MITTELSTEDT

Suplentes
MATEUS SIMÃO
DOUWE J. GROENWOLD
CARLOS SHIGUEO ARIE

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente
WILLEM BEREND BOUWMAN

Vice-Presidente
ARMANDO DE PAULA CARVALHO FILHO

Secretário
ALBERT REINDER BARKEMA

Diretores Vogais
PETER GREIDANUS
ARMANDO RABBERS
PAULO ROBERTO TRENTIN
JAN PETTER

DIRETORIA

Comitê de Agricultores
ÁLVARO CONRADO PETTER
ALEXANDER A. MITTELSTEDT
JOÃO GALVÃO PRESTES
WILLEM HENDRIK VAN DE RIET
JOÃO HONÓRIO MULLER
CARLOS SHIGUEO ARIE
FLORIAN BERNHARD SCHUDT

Comitê de Bovinocultores
ARMANDO RABBERS
JOÃO GALVÃO PRESTES
ARMANDO DE P. CARVALHO FILHO
SANDRO AURÉLIO HEY
REYNOLD GROENWOLD
MATEUS SIMÃO

Comitê de Suinocultores
ARMANDO RABBERS
LEONARD LOMAN
PABLO BRUNO BORG
CORNÉLIO JUAN BORG
FREDERIK DE JAGER
MATEUS SIMÃO 

Comitê de Bataticultores - UBBS
JAN ATE DE JAGER
BERT LOMAN
BERNARD D. VAN DE RIET

Comitê de Bataticultores - UBF
ELTJE JAN H. ENGEL GROENWOLD
OSMAR TADASHI OKUBO
JEAN LEONARD BOUWMAN

Comitê de Bataticultores - ULB
BERNARD DAVID VAN DE RIET
JEAN LEONARD BOUWMAN
ALBERT STRIJKER RABBERS

Comissão Mulheres Cooperativistas
DEBORA C. F. P. NOORDEGRAAF
ELSA MARIA KUGLER
CAMILA KUGLER
AMANDA LITZINGER GOMES
SAMANTA A. BARBOSA DA CRUZ
MARIA MAANDONSK BENKE
ELIZETE TELLES PETTER

Comissão Jovens Cooperativistas
EDUARDO HENRIQUE GROENWOLD
JULIANO CESAR SCHULZ VALENGA
MELANIE VAN DER VINNE
ALESSON DE OLIVEIRA
HENDRIK HOSCHER RABBERS
JULIO HENRIQUE DA CRUZ NETTO
LORENA MARQUES PRIOTO

COMITÊS
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ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL

MOVIMENTAÇÃO
QUADRO SOCIAL

Diretor Executivo
SEUNG HYUN LEE

Superintendente de Operações Lácteas
EDMILTON AGUIAR LEMOS

Superintendente de Operações Carnes
MATTHIAS RAINER TIGGES

Controller
PEDRO GUILHERME DEKKERS

Gerente de Negócios Batata
CASSIANO DE OLIVEIRA CARRANO

Gerente de Negócios Leite
EDUARDO MARQUEZE RIBAS

Gerente do Centro de Serviços 
Compartilhados
ODIVANY PIMENTEL SALES

Gerente de Negócios Carnes
MAURO CEZAR DE FARIAS

Gerente Financeiro
PAULO ALBERTO MACHINSKI

Gerente de Negócios Agrícola
TATIANE DE OLIVEIRA BUGALLO

Gerente de Negócios São Paulo
CLEUDINEY APARECIDO IANK

Gerente de Desenvolvimento Humano
ADRIANA DALLA NORA

NÚMERO DE
COOPERADOS NO INÍCIO
DO EXERCÍCIO DE 20201.109

NÚMERO DE
COOPERADOS NO FINAL
DO EXERCÍCIO DE 20201.053SAÍDA DE

COOPERADOS122

NOVOS
COOPERADOS67

SAÍDA POR
FALECIMENTO01

MOVIMENTAÇÃO
QUADRO FUNCIONAL

NÚMERO DE
COLABORADORES NO INÍCIO
DO EXERCÍCIO DE 20203.384

NÚMERO DE
COLABORADORES NO FINAL
DO EXERCÍCIO DE 20203.614DEMISSÕES993

CONTRATAÇÕES1.223
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SEDE ADMINISTRATIVA
Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda.
Praça dos Imigrantes, 03 - Colônia Castrolanda | Castro - PR
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 - PR
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 - PR
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 - PR
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 - PR
CEP 84.128-200 | CNPJ 76.108.349/0007-07 | IE 
20.114.969-06 | Contato: 55 42 3229-2882

UNIDADE DE BENEFIC. DE BATATA SEMENTE
Rodovia PR 340 km 197 mais 885 metros | Castro - PR
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 - PR
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 - PR
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 - SP
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 - PR
CEP 84.165-970 | CNPJ 76.108.349/0013-47 | IE 
90.334.607-80 | Contato: 55 42 3234-8082

UNIDADES
USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE - PR
Rodovia PR 151 km 279 - Parque Industrial | Castro - PR
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 - PR
CEP 84.345-000 | CNPJ 76.108.349/0015-09 | IE 
90.460.009-16 | Contato: 55 42 3234-8342

UNIDADE INDUSTRIAL DE CARNES
Acesso ao Parque Caxambú a 2500m da PR 151 | Castro - PR
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 - SP
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 - PR
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 - SP | CEP 18.200-00 | CNPJ 76.108.349/0020-76
IE 371.130.823-119 | Contato: 55 15 3472-1300

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES
Rua Heraclio Mendes de Camargo, 610 | Castro - PR
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 - SP
CEP 18.207-320 | CNPJ 76.108.349/0024-08 | IE 
371.292.832-114 | Contato: 55 42 3234-8000

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

DISTRIBUIDORA CASTROLANDA
Rodovia PR 340, km 195 mais 800 metros | Castro - PR
CEP. 84.196-200 | CNPJ 76.108.349/0030-48 | IE 
90.777.045-12 | Contato: 55 42 3234-8024
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CASTROLANDA COMERCIALIZADORA
DE ENERGIA
Praça dos Imigrantes, 03 - Colônia Castrolanda | Castro - PR
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 - PR
CEP. 184.096-40 | CNPJ 76.108.349/0032-00 | IE 
90.797.179-13

LOJA AGROPECUÁRIA SOCAVÃO
Rua Itacir Stresser - Socavão | Castro - PR
CEP 18.190-000 | CNPJ 76.108.349/0035-52
IE 908.198.450-3 | Contato: 55 42 3234-8000
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PARCERIAS
ESTRATÉGICAS
A Castrolanda, em seu Planejamento Estratégico – Horizonte, 
tem como objetivo ser referência no mercado B2B, ao fornecer 
para seus clientes produtos diferenciados, confiabilidade, 
relacionamentos de longo prazo e responsabilidade 
socioambiental.

Nas unidades industriais este trabalho tem sido fortalecido 
com parceiros de destaque nacional e internacional. Confira 
na lista abaixo:

UNIDADE DE 
BENEFICIAMENTO DE LEITE

Nestlé
Lactalis
DPA
Danone / Nutrimed
Italac
Piracanjuba
Tirol
Prodiet
3 Corações
Aviação
Kiarroz
Positive Brands
Dan Vigor
A Alimentos
Bebidas Poty

UNIDADE DE BATATA FRITA

D. Muller
Zaeli
Divina Mesa
General Mills (Yoki)
Carrefour
Unissul (Fortminas)
Pão de Açúcar

UNIDADE INDUSTRIAL DE 
CARNES

Hormel Foods – Ceratti
São Salvador Alimentos – Boua
2F Alimentos - Mc Donald's
Madero
Marfrig
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Duas das maiores cooperativas da região dos Campos Gerais, 
Castrolanda e Sicredi firmaram parceria também no rádio para 
falar sobre o cooperativismo e seus benefícios. A iniciativa foi ao 
ar pela primeira vez em julho no quadro ‘Boas Práticas do 
Cooperativismo’, dentro do tradicional programa ‘Ponto de 
Encontro’, na rádio Antena Sul.

O ‘Boas Práticas’ apresenta iniciativas que contemplam o modelo 
de negócio e os princípios cooperativistas. A ideia é mostrar ao 
público que o cooperativismo, mais que centenário no Brasil, é um 
dos motores das economias locais e que também promove 
ganhos na qualidade de vida das pessoas.

Criação Ponto de Encontro 
Castrolanda e Sicredi  

Devido a necessidade de distanciamento social que foi imposta a 
todos, muitos dos eventos que são tradicionais para a Castrolanda 
precisaram ser adiados. Felizmente, boa parcela destes encontros 
teve seu formato adaptado, como a Pré-Assembleia Semestral de 
Balanço - que pela primeira vez em quase 70 anos de história da 
Cooperativa ocorreu de forma virtual, os prêmios Melhores do Ano 
da Agricultura e Melhores da Suinocultura, a Semana Interna de 
Prevenção de Acidentes de Trabalho (SIPAT), entre outros. Foram 
mais de 12 lives durante o ano.

Eventos digitais

DESTAQUES PARA OS
LANÇAMENTOS

P R O G R A M A

Nosso futuro
começa agora.

O Programa Semear voltou em 2020 com nova proposta. 
Desenvolvido pelos setores de Desenvolvimento Humano e 

Relacionamento com Cooperado, a formação promove a 
experiência de aprendizagem planejada e favorece os resultados 

de forma estratégica e assertiva. 

Inicialmente direcionado ao público de jovens sucessores, 
cooperados e filhos de cooperados com idade acima de 18 anos, é 

uma ferramenta para disseminar a essência do cooperativismo, 
reforçar a cultura Castrolanda e transmitir conhecimento para as 

futuras gerações de produtores. 

Entre os temas abordados dentro do programa, os jovens podem 
vivenciar e conhecer mais sobre a história do cooperativismo, bem 

como, sobre como funcionam as áreas de negócios da 
Cooperativa. O piloto do projeto ocorreu com a primeira turma de 
estudos, para 2021 se pretende trazer ainda mais conhecimento e 

inovação.

Novo formato
Programa Semear

Presidente da Castrolanda, Willem Bouwman
durante a Pré-Assembleia Semestral de Balanço
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A Unidade de Bene�ciamento de Leite em Castro produz 
o leite Naturalle, uma das marcas da Intercooperação Unium.

Relatório Anual 2020          25



O ano de 2020 foi desafiador em todos os sentidos. A indústria precisou se 
adaptar, medidas de segurança foram implementadas com a devida urgência, 
para garantir a integridade de todos e, mais uma vez, provamos que a força da 
união é capaz de gerar resultados surpreendentes. Prova disso foram os 
excelentes números apresentados por toda a cadeia de negócios da 
Unium. Foram diversos fatores que favoreceram os bons números, entre eles, os 
preços dos lácteos em alta, em patamares superiores aos últimos 4 anos. As 
exportações recordes de carne suína para o mercado asiático e o preço dos 
grãos de trigo nos ajudaram a superar desafios. Mas nenhum desses resultados 
seria possível sem a maturidade e o modelo inovador da intercooperação que se 
consolida a cada ano. Abaixo, um breve resumo deste que foi um ano 
emblemático.

EM 2020,
SUPERAMOS DESAFIOS Eexpectativas.

Medidas foram tomadas para 
preservar a saúde dos 
colaboradores.1.

Adaptação total de nossa equipe 
aos protocolos de distanciamento 
social.

2.

A produção não parou em função 
da pandemia, garantindo o pleno 
abastecimento a clientes e 
fornecedores.

3.

Tivemos recorde de produção 
nos negócios.5.

Recordes de faturamento 
nos negócios.4.
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DO CAMPO PARA SUA MESA.

/company/unium.coop/unium.coop.br

RESULTADOS 2020

DESTAQUES 2020

Faturamento

*A Unidade não iniciou a comercialização de energia, o que justifica o faturamento ainda zerado. 
Os investimentos relativos ao negócio totalizam R$ 14,6 milhões.

Investimento
Número de

Colaboradores

UNIDADE DE TRIGO
(HERANÇA HOLANDESA)

UNIDADE DE
ENERGIA (ENERGIK) R$ 0*

R$ 211 milhões

R$ 1,74 milhões

R$ 756 mil

5

UNIDADE DE
CARNE (ALEGRA) R$ 853 milhões R$ 19,8 milhões 1.643

UNIDADE DE LÁCTEOS R$ 2,4 bilhões R$ 18,8 milhões 1.114

68

Ampliação da capacidade para 3.500 suínos/dia de abate e cortes
na Unidade de Carne.

Lançamento do leite em pó Colônia Holandesa.

Recertificação ISO 22.000 no Moinho de Trigo atestando
a qualidade e segurança.

Entra em operação a Energik para a produção de energias renováveis, 
com capacidade instalada de 1,2 MW de energia e 316m3/h de biometano, 
permitindo a redução de emissões de gases e resíduos de nossas indústrias.
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PRESENÇA
NO MUNDO
O aumento das exportações da Alegra seguiu a 
tendência do setor de processamento de carne suína 
brasileiro no ano passado.

Em 2020 24 mil toneladas seguiram rumo a outros 
países, uma alta de 36% na comparação com 2019.

As exportações totais brasileiras de carne suína 
superaram 1 milhão de toneladas no ano passado, 
estabelecendo recorde para o setor.
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Relação de países 
para onde a Alegra 
exportou:
Hong Kong
Dubai
Georgia
Angola
Bahamas
Uruguai
Costa do Marfim

Congo
Cingapura
Argentina
Vietnã
África do Sul
Tailândia
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NOSSO
PORTFÓLIO
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PRODUÇÃO
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606.522t
GRÃOS

44.666t
SUÍNOS

346.115t

RAÇÕES
CASTRO

212.784t

RAÇÕES
PIRAÍ

27.850t
SEMENTES

72.836t

BATATA
CONSUMO

9.926t

BATATA
SEMENTE

178t
OVINOS

416,282l/milhões
LEITE
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PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO
Com alicerces sólidos nos 
valores institucionais, há dois 
anos a Castrolanda tem 
construído e seguido o seu 
Planejamento Estratégico – 
Horizonte (2019 -2024). Os 
claros objetivos aliados ao 
suporte de cooperados e 
colaboradores levam a 
Cooperativa cada dia para a 
garantia da sustentabilidade e 
estabilidade dos negócios. 

Em 2020, o Horizonte preparou 
a Castrolanda para se tornar 
ainda mais competitiva em sua 
área de atuação, apostando no 
redesenho de alguns processos 
para dar mais agilidade e 
assertividade às ações. 

Os números do ano mostram 
que a construção do 
planejamento já saiu do papel e 
trouxe resultados na prática. 

Em decorrência desta nova 
visão e a partir de estudos, 
que levaram em consideração 
as prioridades da Cooperativa, 
dois dos negócios foram 
descontinuados. A Cervejaria 
Bier Hoff e a Unidade de 
Beneficiamento de Feijão – 
em uma parceria com a Camil 
Alimentos - deixaram de fazer 

parte do portfólio de negócios 
da Castrolanda. A decisão foi 
pautada na estratégia para 
equilibrar os possíveis riscos e 
retornos.  

Com isso, a eficiência 
operacional e o fortalecimento 
de controles internos continuam 
como prioridade. 

A palavra-chave é equilíbrio 

‘Arrumar a casa’

2019 2022 2029

‘Crescer de forma sustentável’

Continuar com os esforços 
de redução de custos e despesas

Programa de eficiência
operacional para toda a cooperativa

GoLive e Cutover - SAP
(Preparação para a migração)

Avaliação de desempenho
e gestão de competências

Comunicação e Relacionamento
com o Cooperado

Gestão de Riscos
estratégicos e operacionais
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RESULTADO

R$/MIL
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O projeto de industrialização de cevada ganha novas 
perspectivas com a intercooperação entre Agrária, Frísia, 
Castrolanda, Capal, Coopagrícola e Bom Jesus. 

Esta parceira promete favorecer o investimento para maltaria 
na região dos Campos Gerais, principalmente pelo bom 
desempenho do Estado do Paraná, que é atualmente o maior 
produtor de cevada do Brasil, segundo o Departamento de 
Economia Rural.

Projeto Maltaria 

Com objetivo de trazer a demanda e oferta das cooperativas 
para um único ambiente, a Supercampo é a mais nova 
plataforma de comércio virtual, que atenderá mais de 80 mil 
associados das Cooperativas Castrolanda, Agrária, Capal, 
Cooperalfa, Coopertradição, Copacol, Copercampos, 
Coplacana, Cotrijal, Frísia, Integrada, e Lar. 

Marketplace Supercampo

DESEMPENHO

Com capacidade de 185 toneladas mensais, a 
Unidade de Batata Frita recebe projeto de 
expansão. A pretensão é que ao final das obras 
se alcance a marca de 400 ton/mês. 

Expansão Batata Frita 

A Unidade Industrial de Carnes – Alegra em 
2020 foi certificada para abate de 3500 suínos 
por dia e tem expectativa de alcançar 3900 em 
2021. A indústria que completou seu quinto ano 
de atuação, iniciou os processos com 2300 
animais, e tem uma das plantas mais modernas 
do setor na América Latina.

Expansão Alegra

O último ano trouxe desafios para todos os ramos de atuação, 
apesar disso, alguns investimentos se tornaram oportunos e promissores: 
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EBITDA
R$/MIL

16
6.

75
2

15
7.

23
1

12
5.

01
0

16
0.

07
5

28
6.

33
9

2016 2017 2018 2019 2020

ALAVANCAGEM

2,
50

2,
34

4,
27

3,
10

1,
10

2016 2017 2018 2019 2020

LIQUIDEZ
CORRENTE

1,
25

1,
40

1,
35

1,
55

1,
45

2016 2017 2018 2019 2020

ATIVO

R$/MIL

TOTAL

2.
49

4.
53

0

2.
23

8.
06

5

2.
31

4.
05

9

2.
57

3.
57

7

2.
97

9.
04

1

2016 2017 2018 2019 2020

36          Relatório Anual 2020



PATRIMÔNIO
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RECEITA LÍQUIDA
POR SEGMENTO

% ParticipaçãoReceita Líquida R$/Mil

Total R$/Mil 

R$ 4.303.975

R$ / mil

351.220

Composição do movimento por segmento no último exercício
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EVOLUÇÃO DA

KG/HA

PRODUTIVIDADE

SOJA E
MILHO
Soja Milho

14.000

3.541

5.220

17.924

26.690
27.545

32.750
30.933

16.380

19.008
16.743 16.820

18.381

4.337

3.119

3.567
4.182

3.383
3.932

4.925
4.457

4.000

4.232 3.904 3.730 4.139

10.034

11.574

10.361
11.250

12.204

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

TRIGO E
CEVADA

TrigoCevada

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

16/16 17/17 18/18 19/19 20/20

BATATA
SEMENTE
E BATATA

CONSUMO
Batata
Semente

Batata
Consumo

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

2016 2017 2018 2019 2020

Relatório Anual 2020          41



EVOLUÇÃO DA
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DEMONSTRAÇÕES
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RELATÓRIO 
DOS AUDITORES 
INDEPENDENTES 
SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES 
FINANCEIRAS 
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Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Castrolanda 
Cooperativa Agroindustrial Ltda., que compreendem o 
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as 
respectivas Demonstrações de Sobras ou Perdas, do 
Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido 
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 
2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão 
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações 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 Contabilidade, e 
cumprimos as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria 
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

Outros assuntos
O exame das demonstrações financeiras de 31 de dezembro 
de 2019, apresentadas para fins de comparação, foi 
conduzido sob nossa responsabilidade, e o relatório de 
opinião foi emitido em 30 de janeiro de 2020, sem ressalvas, 
porém com uma ênfase sobre a existência de determinadas 
unidades geradoras de caixa que não vinham apresentando 
resultados econômicos esperados, o que constituía 
indicativo de possível falta de recuperabilidade. Essa ênfase 
foi suprimida em razão de a administração ter encaminhado 
providências, conforme descrito na nota explicativa 3.10, de 
forma que no presente momento os indicativos de possível 
falta de recuperabilidade foram afastados.

Outras informações que acompanham as 
demonstrações financeiras e o relatório do auditor 
A administração da Cooperativa é responsável por essas 
outras informações que compreendem o Relatório da 
Administração. 

Aos Diretores, Conselheiros e Associados da 
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda. 
Castro – PR. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse 
relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, 
nossa responsabilidade é de ler o Relatório da 
Administração e apurar se existe inconsistência relevante 
com as demonstrações financeiras ou, com base no 
conhecimento obtido na auditoria, aparenta estar distorcido 
de forma relevante, e comunicar esses fatos em nosso 
relatório. Nenhuma informação adicional ao conjunto das 
demonstrações financeiras foi submetida a nossa apreciação 
para fins de manifestação.

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

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

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

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 relevantes 
quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.

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

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente 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 relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o 
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Cooperativa.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e 
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a 
não mais se manter em continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 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 respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, 
inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de 
independência, e comunicamos todos os eventuais 
relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, 
consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando 
aplicável, as respectivas salvaguardas. 
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Joel Ireno Hartmann
Contador CRC/PR 052387/0-1 T-RS

Dickel & Ma� - Auditoria e Consultoria S/S.
CRC/RS 3.025 /0-0
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Castro - PR, 27 de janeiro de 2021.

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, 
balancetes e inspeção às instalações, bem como examinou as demonstrações contábeis do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2020 e, considerando o Relatório da Dickel e Maffi Auditoria e 
Consultoria, emitido em 22 de janeiro de 2021, bem cono 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
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Balanço Patrimonial
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
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

2020
263.119

254.642

7.366

332.621

348.935

23.484

4.980

692

1.251.855

487.257

273.959

457

433.367

420.726

15.440

5.767

16.296

1.653.269

21.740

-

31.340

-

23.282

5

6

6

7

8

9

10

76.362

24.167

6.689

46.312

654

27.379

105.201

Total do Ativo Não Circulante

96.233

1.094.682

41.622
1.232.537

1.337.738

126.011

1.069.790

53.609
1.249.410

1.325.772

6

6

9

12

13

14

15

16

2019

TOTAL DO ATIVO 2.979.041 2.573.577

Circulante

Total do Ativo Circulante

11
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Balanço Patrimonial
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
Valores expressos em milhares de reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Obrigações com cooperados 

Obrigações intercooperação 

Obrigações com Fornecedores 

Empréstimos e financiamentos 

Obrigações sociais e tributárias 

Adiantamentos de clientes 

Outros passivos

Obrigações provisionadas 

Não Circulante
Obrigações com cooperados 

Adiantamentos de clientes

Empréstimos e financiamentos 

Obrigações provisionadas 

2020
332.865

5.895

164.692

542.227

9.576

7.845

9.118

69.641

1.141.859

-

259.053

170

128.433

6

6

17

18

19

6

18

19

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.979.041 2.573.577

Circulante

Total do Passivo Circulante

392.013Total do Passivo Não Circulante

Outros Passivos 4.357

Patrimônio Líquido
Capital social

Reservas de sobras 

Sobras à disposição da A.G.O.

578.414

153.470

20

20

20

1.445.169Total do Patrimônio Líquido

Perdas acumuladas a recuperar (59.260)

772.545

2019
209.424

478

148.255

372.922

11.494

14.310

5.494

42.783

805.160

20.047

-

385.691

117.202

528.589

5.649

537.160

53.738

1.239.828

(43.092)

692.022
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Demonstração de Sobras ou Perdas
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
Valores expressos em milhares de reais

Ingresso e receita operacional líquida 21 3.773.023 530.952 4.303.975 3.342.033

Operações em continuidade

Ato
Cooperativo

(3.207.879)Dispêndio e custo das vendas e serviços 28

Dispêndios e despesas operacionais

Dispêndios e despesas com vendas

Dispêndios e despesas com pessoal

Outros dispêndios e despesas adm. e gerais

(329.746)

Encargos financeiros líquidos

(-) Dispêndios e despesas financeiras

(+) Ingressos e Receitas financeiras 29.818

Provisão para IRPJ e CSLL

Imposto de renda

Contribuição social sobre o lucro

Sobra e lucro bruto 565.144

(134.460)

(96.980)

(98.306)

314Outros resultados operacionais
235.712Resultado operacional antes do financeiro

(57.627)

(27.809)

207.903Sobra e lucro antes do IRPJ e CSLL

207.903Sobra e lucro líquido das op. em continuidade

Base para as destinações

(-) Fundo de reserva legal

(-) FATES

(+) Realização do FATES

(25.484)

(10.395)

-

175.676Sobras à disposição da A.G.O.

207.903

Sobra e Lucro líquido do exercício 207.903
Demonstração das destinações legais e estatutárias

(508.180)

(38.714)

20.136

22.772

(6.901)

(13.938)

(17.875)

675
(15.267)

(11.371)

8.765

(6.502)

(6.502)

-

(22.206)

(22.206)

(3.716.059)

(368.460)

49.954

587.916

(141.361)

(110.918)

(116.181)

989
220.445

(68.998)

(19.044)

201.401

201.401

153.470

185.697

185.697

(10.395)

3.652

(2.920.061)

(330.988)

53.991

421.972

(129.553)

(97.216)

(104.219)

993
91.977

(76.091)

(22.100)

69.877

69.877

207.903 (22.206) 185.697 66.454

-Resultado das operações descontinuadas (15.704) (15.704) (3.423)

Sobra e lucro líquido do exercício

53.738

66.454

66.454

(3.322)

4.468

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

22

22

Ato Não
Cooperativo Total TotalNota

2020 2019

-

-

(25.484) (12.962)

-

-

-

-

-

-

(-) Destinação resultado incorporada para reserva legal

3.652 -

- (900)

(22.206)

-- - -

29

30

29

28

28

28
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 2018 482.350 138.698 45.874 432.223 64.929

Perdas
acumul.

(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)

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

Baixas em perdas a comp. em exerc. futuros

Aumento por incorporação

5.241

4.349

13.219

32.584

2.927

(346)

(521)

(3.500)

-

-

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

Destinação para fundos 6.643 17.354 (23.997)

12.220Destinação ao capital social (12.220)

Distribuição aos cooperados (27.423) (27.423)

Perdas a compensar exercícios futuros (9.902) 9.902

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 16.435

17.885

20.788

1.312

(7.445)

(2.134)

(1.372)

8.030

17.885

20.788

1.312

(7.445)

(2.134)

(1.372)

Deliberações da AGO

Sobra líquida do exercício 185.697
Realização de fundos (3.652)

Resultado e Destinações
185.697

3.652

Baixas perdas a comp. em exerc. futuros 1.5981.598
Atualização de fundos - -

-

-

-

-

-

-

-

143

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.405

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.864

-

-

-

-

-

-

-

(7.864)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-
- -

-
-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Perdas a compensar exercícios futuros (18.093) 18.093- - - - -

-

-

-

3.681

-

-

-

-

-

-

-

525

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.241

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Destinações legais e estatutárias (35.879)25.484 10.395

Em 31 de Dezembro de 2020 578.414 202.641 51.996 517.908 153.470(59.260) 1.445.169

- - - -

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Constituição de fundos 23.692-- 6 - 23.686 -

Dest. result. incorporada para reserva legal - (900)- 900 - - -
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1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Sobra e lucro líquido do exercício

Resultado de participação em outras sociedades
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/intangível

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

Obrigações com fornecedores

Obrigações com cooperados
Obrigações intercooperação

Outros passivos circulantes e não circulantes

Obrigações provisionadas

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

81.598

27.442
2.782

(1.735)
1.280

9.025

9.813

185.697

130.205
315.902

(120.418)
13.598

(71.791)
11.376

(167.235)

596

15.309
(3.492)

(1.391)

(49)

(1.473)

15.479

24.979

97.884

16.437

103.394
5.417

(1.918)

(6.295)

2.332

29.064

148.431

297.098

66.454
2020 2019

Ajustes p/ conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas 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

(82.350)
(23.381)

(22.204)

(127.935)

(158.330)
(6.874)

(25.007)

(190.211)

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Distribuição sobras para cooperados

Devolução de capital aos cooperados

Aumento/redução nos empréstimos e financiamentos

Constituição de fundos

Destinações estatutárias:

Integralizações / Retenções de capital

Integralizações de capital 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

54.975

224.138
263.119

487.257

224.138

(12.488)

(104.815)
367.934

263.119

(104.815)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Baixa em perdas a compensar em exercícios futuros
Aumento de reservas por incorporação

27.769-

23.997

(27.423)

(7.445)

17.885

20.788
1.312

(2.134)

(1.372)

1.598
-

Demonstração dos Fluxos de Caixa
CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA
DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores expressos em milhares de reais

71.521

22.258
2.700

(1.406)
-

13.394

3.159

111.626
178.080

(49.275)
54.488

(62.637)
(47.751)

(105.175)

32.133

3.797

38.105

346

13.219

32.584
2.927

521

3.500

5.241
4.349



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 1.053 
cooperados (1.131 em 2019) e atua nos Estados do Paraná e 
São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Geração, compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 
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, 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. 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 14). 

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO

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 Pronunciamentos 
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 
administração 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 exercício 
de julgamento por parte da Administração da cooperativa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
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 
considerando 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 27 de janeiro de 2021.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações 
financeiras 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 mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. As aplicações são corrigidas pela competência 
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 resultado 
e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos financeiros 
classificados como disponíveis para venda). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
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 
benefícios 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 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o 
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração das sobras.

3.3 Moeda estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme determina o 
CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. As 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 classificados 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 
inicialmente 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 repassado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, 
acrescidas 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 
ponderado 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 avaliados 
ao custo de aquisição, uma vez que as normas contábeis, 
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 
investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável 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 
cooperativas associadas são reconhecidos na demonstração 
das sobras e perdas.

As propriedades para investimento são mantidas na 
Castrolanda para auferir aluguel, gerando fluxos de caixa 
independentes dos demais negócios. São avaliadas pelo 
método do custo, sendo seus valores apresentados líquidos 
da depreciação e do reconhecimento de perdas por 
recuperabilidade, se for o caso.

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 
benefícios 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 15, 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 2018, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 20 – Custo 
de Empréstimos, a entidade deve capitalizar os custos 
inerentes à tomada de recursos diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável 
como parte do custo deste. A Castrolanda incorpora os 
custos dos empréstimos (juros) durante a fase de construção 
de seus ativos imobilizados, desde que seja provável que 
eles irão gerar benefícios econômicos futuros e que tais 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e cessa a 
capitalização assim que o ativo esteja nas condições de uso 
pretendidas pela Administração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 
sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos 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 representa 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 participação 
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 contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada pelo método linear para alocar o 
custo das marcas registradas e das licenças durante 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 utilizados. 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 identificáveis 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 
previamente 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 estimada.

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 houver indicativos da falta de recuperabilidade. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

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. 

Até o ano de 2019, 03 (três) unidades geradoras de caixa 
não vinham apresentando os resultados econômicos 

esperados. Foram encaminhadas pela Administração 
diversas providências para reverter tal condição e, em 2020 
a Unidade Industrial de Carnes e a Unidade de Negócios 
Feijão, ambas localizadas no município de Castro-PR, estão 
apresentando resultados e geração de caixa positivos. A 
operação da microcervejaria localizada na cidade de 
Curitiba-PR, foi encerrada em 31 de maio de 2020, sendo 
baixados ao resultado do exercício e apresentados em 
rubrica separada na Demonstração de Sobras ou Perdas, os 
efeitos de sua descontinuação.

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, 
subsequentemente, 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 
Agropecuário – PESA são registrados no passivo pelo valor 
original, com a atualização monetária aplicável para 
obtenção da base de cálculo dos juros periodicamente 
amortizáveis. Periodicamente, conforme cada contrato, são 
pagos os juros e a liquidação do saldo devedor original 
corrigido deverá ocorrer no vencimento final do contrato, 
mediante compensação com os títulos do Tesouro Nacional, 
adquiridos para essa finalidade específica na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado monetariamente pela 
variação do IGP-M mensal, até o teto de 9,5% a.a., acrescido 
de juros à taxa de 12% a.a., estando 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 
previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Cooperativa 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 obrigação, 
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 
proporção 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 resultados, 
cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o 
desenvolvimento 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, 
classificados 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 
conhecidos 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 atendidos para 

cada uma das atividades da Cooperativa, conforme 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 entrega 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 
armazenagem de insumos, lojas agropecuárias, postos de 
serviços e a sua unidade de produção de leitões, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, 
fertilizantes, sementes, peças e acessórios, óleo diesel, 
medicamentos veterinários, 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 
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.

Venda de serviços

A cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, 
análise padronização e armazenagem de produtos agrícolas. 
Esses serviços são prestados 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 
contrapartida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses 
ingressos e receitas financeiras são calculados, 
substancialmente, 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 
corrente

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% 
para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual 
adicionam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as 
receitas não tributáveis, conforme legislação pertinente. 
Considera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real.

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 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento.

3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do 
resultado 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 Operações descontinuadas

A classificação como uma operação descontinuada ocorre 
mediante a alienação, ou quando a operação atende aos 
critérios para ser classificada como mantida para venda, se 
isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um 
componente de um negócio da cooperativa que compreende 
operações e fluxos de caixa que podem ser claramente 
distintos dos demais e que representa uma importante linha 
de negócios separada ou área geográfica de operações.

O resultado das operações descontinuadas é apresentado 
em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda 
destas operações menos qualquer perda relacionada a 
impairment. Quando uma operação é classificada como uma 
operação descontinuada, as demonstrações do resultado 
comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período 
comparativo

As atividades da microcervejaria localizada no município de 
Curitiba foram descontinuadas em 31 de maio de 2020 e os 
dados relativos a esta operação estão sendo apresentados 
na Demonstração de Sobras ou Perdas em separado das 
demais operações continuadas e seu detalhamento pode ser 
encontrado na Nota Explicativa nº 30.

3.23 Comparabilidade

Foram reclassificados no Balanço Patrimonial apresentado 
no ano de 2019, R$ 46.692 da rubrica de “Obrigações 
provisionadas” no passivo, para o grupo de “Tributos a 
recuperar” no ativo não circulante, relativos a valores de 
PIS/COFINS objetos de pedidos de compensação junto à 
Receita Federal, os quais estavam provisionados aguardando 
a homologação pelo Fisco. Também foram reclassificados 
outros R$ 16.016 da rubrica de “Tributos a recuperar” no 
ativo circulante para o mesmo grupo no ativo não circulante, 
ref. saldos de créditos acumulados de PIS/COFINS.

3.24 Mudanças de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2020.

3.25 Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 3.652, foram registrados como dispêndios e 
despesas. No final do exercício, idêntico valor foi revertido 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 contábeis 
críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são 

continuamente 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 
resultados 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 devedores, 
considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas

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 prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 1.053 
cooperados (1.131 em 2019) e atua nos Estados do Paraná e 
São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Geração, compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 
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, 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. 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 14). 

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO

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 Pronunciamentos 
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 
administração 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 exercício 
de julgamento por parte da Administração da cooperativa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
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 
considerando 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 27 de janeiro de 2021.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações 
financeiras 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 mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. As aplicações são corrigidas pela competência 
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 resultado 
e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos financeiros 
classificados como disponíveis para venda). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
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 
benefícios 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 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o 
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração das sobras.

3.3 Moeda estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme determina o 
CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. As 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 classificados 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 
inicialmente 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 repassado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, 
acrescidas 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 
ponderado 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 avaliados 
ao custo de aquisição, uma vez que as normas contábeis, 
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 
investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável 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 
cooperativas associadas são reconhecidos na demonstração 
das sobras e perdas.

As propriedades para investimento são mantidas na 
Castrolanda para auferir aluguel, gerando fluxos de caixa 
independentes dos demais negócios. São avaliadas pelo 
método do custo, sendo seus valores apresentados líquidos 
da depreciação e do reconhecimento de perdas por 
recuperabilidade, se for o caso.

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 
benefícios 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 15, 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 2018, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 20 – Custo 
de Empréstimos, a entidade deve capitalizar os custos 
inerentes à tomada de recursos diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável 
como parte do custo deste. A Castrolanda incorpora os 
custos dos empréstimos (juros) durante a fase de construção 
de seus ativos imobilizados, desde que seja provável que 
eles irão gerar benefícios econômicos futuros e que tais 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e cessa a 
capitalização assim que o ativo esteja nas condições de uso 
pretendidas pela Administração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 
sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos 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 representa 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 participação 
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 contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada pelo método linear para alocar o 
custo das marcas registradas e das licenças durante 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 utilizados. 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 identificáveis 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 
previamente 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 estimada.

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 houver indicativos da falta de recuperabilidade. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

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. 

Até o ano de 2019, 03 (três) unidades geradoras de caixa 
não vinham apresentando os resultados econômicos 

esperados. Foram encaminhadas pela Administração 
diversas providências para reverter tal condição e, em 2020 
a Unidade Industrial de Carnes e a Unidade de Negócios 
Feijão, ambas localizadas no município de Castro-PR, estão 
apresentando resultados e geração de caixa positivos. A 
operação da microcervejaria localizada na cidade de 
Curitiba-PR, foi encerrada em 31 de maio de 2020, sendo 
baixados ao resultado do exercício e apresentados em 
rubrica separada na Demonstração de Sobras ou Perdas, os 
efeitos de sua descontinuação.

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, 
subsequentemente, 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 
Agropecuário – PESA são registrados no passivo pelo valor 
original, com a atualização monetária aplicável para 
obtenção da base de cálculo dos juros periodicamente 
amortizáveis. Periodicamente, conforme cada contrato, são 
pagos os juros e a liquidação do saldo devedor original 
corrigido deverá ocorrer no vencimento final do contrato, 
mediante compensação com os títulos do Tesouro Nacional, 
adquiridos para essa finalidade específica na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado monetariamente pela 
variação do IGP-M mensal, até o teto de 9,5% a.a., acrescido 
de juros à taxa de 12% a.a., estando 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 
previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Cooperativa 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 obrigação, 
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 
proporção 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 resultados, 
cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o 
desenvolvimento 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, 
classificados 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 
conhecidos 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 atendidos para 

cada uma das atividades da Cooperativa, conforme 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 entrega 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 
armazenagem de insumos, lojas agropecuárias, postos de 
serviços e a sua unidade de produção de leitões, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, 
fertilizantes, sementes, peças e acessórios, óleo diesel, 
medicamentos veterinários, 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 
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.

Venda de serviços

A cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, 
análise padronização e armazenagem de produtos agrícolas. 
Esses serviços são prestados 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 
contrapartida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses 
ingressos e receitas financeiras são calculados, 
substancialmente, 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 
corrente

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% 
para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual 
adicionam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as 
receitas não tributáveis, conforme legislação pertinente. 
Considera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real.

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 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento.

3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do 
resultado 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 Operações descontinuadas

A classificação como uma operação descontinuada ocorre 
mediante a alienação, ou quando a operação atende aos 
critérios para ser classificada como mantida para venda, se 
isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um 
componente de um negócio da cooperativa que compreende 
operações e fluxos de caixa que podem ser claramente 
distintos dos demais e que representa uma importante linha 
de negócios separada ou área geográfica de operações.

O resultado das operações descontinuadas é apresentado 
em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda 
destas operações menos qualquer perda relacionada a 
impairment. Quando uma operação é classificada como uma 
operação descontinuada, as demonstrações do resultado 
comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período 
comparativo

As atividades da microcervejaria localizada no município de 
Curitiba foram descontinuadas em 31 de maio de 2020 e os 
dados relativos a esta operação estão sendo apresentados 
na Demonstração de Sobras ou Perdas em separado das 
demais operações continuadas e seu detalhamento pode ser 
encontrado na Nota Explicativa nº 30.

3.23 Comparabilidade

Foram reclassificados no Balanço Patrimonial apresentado 
no ano de 2019, R$ 46.692 da rubrica de “Obrigações 
provisionadas” no passivo, para o grupo de “Tributos a 
recuperar” no ativo não circulante, relativos a valores de 
PIS/COFINS objetos de pedidos de compensação junto à 
Receita Federal, os quais estavam provisionados aguardando 
a homologação pelo Fisco. Também foram reclassificados 
outros R$ 16.016 da rubrica de “Tributos a recuperar” no 
ativo circulante para o mesmo grupo no ativo não circulante, 
ref. saldos de créditos acumulados de PIS/COFINS.

3.24 Mudanças de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2020.

3.25 Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 3.652, foram registrados como dispêndios e 
despesas. No final do exercício, idêntico valor foi revertido 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 contábeis 
críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são 

continuamente 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 
resultados 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 devedores, 
considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas

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 prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 1.053 
cooperados (1.131 em 2019) e atua nos Estados do Paraná e 
São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Geração, compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 
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, 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. 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 14). 

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO

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 Pronunciamentos 
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 
administração 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 exercício 
de julgamento por parte da Administração da cooperativa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
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 
considerando 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 27 de janeiro de 2021.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações 
financeiras 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 mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. As aplicações são corrigidas pela competência 
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 resultado 
e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos financeiros 
classificados como disponíveis para venda). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
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 
benefícios 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 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o 
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração das sobras.

3.3 Moeda estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme determina o 
CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. As 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 classificados 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 
inicialmente 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 repassado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, 
acrescidas 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 
ponderado 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 avaliados 
ao custo de aquisição, uma vez que as normas contábeis, 
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 
investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável 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 
cooperativas associadas são reconhecidos na demonstração 
das sobras e perdas.

As propriedades para investimento são mantidas na 
Castrolanda para auferir aluguel, gerando fluxos de caixa 
independentes dos demais negócios. São avaliadas pelo 
método do custo, sendo seus valores apresentados líquidos 
da depreciação e do reconhecimento de perdas por 
recuperabilidade, se for o caso.

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 
benefícios 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 15, 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 2018, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 20 – Custo 
de Empréstimos, a entidade deve capitalizar os custos 
inerentes à tomada de recursos diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável 
como parte do custo deste. A Castrolanda incorpora os 
custos dos empréstimos (juros) durante a fase de construção 
de seus ativos imobilizados, desde que seja provável que 
eles irão gerar benefícios econômicos futuros e que tais 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e cessa a 
capitalização assim que o ativo esteja nas condições de uso 
pretendidas pela Administração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 
sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos 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 representa 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 participação 
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 contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada pelo método linear para alocar o 
custo das marcas registradas e das licenças durante 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 utilizados. 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 identificáveis 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 
previamente 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 estimada.

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 houver indicativos da falta de recuperabilidade. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

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. 

Até o ano de 2019, 03 (três) unidades geradoras de caixa 
não vinham apresentando os resultados econômicos 

esperados. Foram encaminhadas pela Administração 
diversas providências para reverter tal condição e, em 2020 
a Unidade Industrial de Carnes e a Unidade de Negócios 
Feijão, ambas localizadas no município de Castro-PR, estão 
apresentando resultados e geração de caixa positivos. A 
operação da microcervejaria localizada na cidade de 
Curitiba-PR, foi encerrada em 31 de maio de 2020, sendo 
baixados ao resultado do exercício e apresentados em 
rubrica separada na Demonstração de Sobras ou Perdas, os 
efeitos de sua descontinuação.

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, 
subsequentemente, 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 
Agropecuário – PESA são registrados no passivo pelo valor 
original, com a atualização monetária aplicável para 
obtenção da base de cálculo dos juros periodicamente 
amortizáveis. Periodicamente, conforme cada contrato, são 
pagos os juros e a liquidação do saldo devedor original 
corrigido deverá ocorrer no vencimento final do contrato, 
mediante compensação com os títulos do Tesouro Nacional, 
adquiridos para essa finalidade específica na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado monetariamente pela 
variação do IGP-M mensal, até o teto de 9,5% a.a., acrescido 
de juros à taxa de 12% a.a., estando 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 
previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Cooperativa 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 obrigação, 
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 
proporção 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 resultados, 
cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o 
desenvolvimento 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, 
classificados 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 
conhecidos 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 atendidos para 

cada uma das atividades da Cooperativa, conforme 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 entrega 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 
armazenagem de insumos, lojas agropecuárias, postos de 
serviços e a sua unidade de produção de leitões, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, 
fertilizantes, sementes, peças e acessórios, óleo diesel, 
medicamentos veterinários, 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 
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.

Venda de serviços

A cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, 
análise padronização e armazenagem de produtos agrícolas. 
Esses serviços são prestados 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 
contrapartida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses 
ingressos e receitas financeiras são calculados, 
substancialmente, 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 
corrente

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% 
para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual 
adicionam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as 
receitas não tributáveis, conforme legislação pertinente. 
Considera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real.

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 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento.

3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do 
resultado 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 Operações descontinuadas

A classificação como uma operação descontinuada ocorre 
mediante a alienação, ou quando a operação atende aos 
critérios para ser classificada como mantida para venda, se 
isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um 
componente de um negócio da cooperativa que compreende 
operações e fluxos de caixa que podem ser claramente 
distintos dos demais e que representa uma importante linha 
de negócios separada ou área geográfica de operações.

O resultado das operações descontinuadas é apresentado 
em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda 
destas operações menos qualquer perda relacionada a 
impairment. Quando uma operação é classificada como uma 
operação descontinuada, as demonstrações do resultado 
comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período 
comparativo

As atividades da microcervejaria localizada no município de 
Curitiba foram descontinuadas em 31 de maio de 2020 e os 
dados relativos a esta operação estão sendo apresentados 
na Demonstração de Sobras ou Perdas em separado das 
demais operações continuadas e seu detalhamento pode ser 
encontrado na Nota Explicativa nº 30.

3.23 Comparabilidade

Foram reclassificados no Balanço Patrimonial apresentado 
no ano de 2019, R$ 46.692 da rubrica de “Obrigações 
provisionadas” no passivo, para o grupo de “Tributos a 
recuperar” no ativo não circulante, relativos a valores de 
PIS/COFINS objetos de pedidos de compensação junto à 
Receita Federal, os quais estavam provisionados aguardando 
a homologação pelo Fisco. Também foram reclassificados 
outros R$ 16.016 da rubrica de “Tributos a recuperar” no 
ativo circulante para o mesmo grupo no ativo não circulante, 
ref. saldos de créditos acumulados de PIS/COFINS.

3.24 Mudanças de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2020.

3.25 Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 3.652, foram registrados como dispêndios e 
despesas. No final do exercício, idêntico valor foi revertido 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 contábeis 
críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são 

continuamente 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 
resultados 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 devedores, 
considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas

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 prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 1.053 
cooperados (1.131 em 2019) e atua nos Estados do Paraná e 
São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Geração, compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 
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, 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. 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 14). 

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO

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 Pronunciamentos 
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 
administração 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 exercício 
de julgamento por parte da Administração da cooperativa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
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 
considerando 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 27 de janeiro de 2021.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações 
financeiras 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 mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. As aplicações são corrigidas pela competência 
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 resultado 
e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos financeiros 
classificados como disponíveis para venda). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
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 
benefícios 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 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o 
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração das sobras.

3.3 Moeda estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme determina o 
CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. As 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 classificados 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 
inicialmente 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 repassado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, 
acrescidas 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 
ponderado 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 avaliados 
ao custo de aquisição, uma vez que as normas contábeis, 
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 
investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável 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 
cooperativas associadas são reconhecidos na demonstração 
das sobras e perdas.

As propriedades para investimento são mantidas na 
Castrolanda para auferir aluguel, gerando fluxos de caixa 
independentes dos demais negócios. São avaliadas pelo 
método do custo, sendo seus valores apresentados líquidos 
da depreciação e do reconhecimento de perdas por 
recuperabilidade, se for o caso.

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 
benefícios 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 15, 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 2018, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 20 – Custo 
de Empréstimos, a entidade deve capitalizar os custos 
inerentes à tomada de recursos diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável 
como parte do custo deste. A Castrolanda incorpora os 
custos dos empréstimos (juros) durante a fase de construção 
de seus ativos imobilizados, desde que seja provável que 
eles irão gerar benefícios econômicos futuros e que tais 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e cessa a 
capitalização assim que o ativo esteja nas condições de uso 
pretendidas pela Administração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 
sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos 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 representa 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 participação 
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 contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada pelo método linear para alocar o 
custo das marcas registradas e das licenças durante 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 utilizados. 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 identificáveis 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 
previamente 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 estimada.

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 houver indicativos da falta de recuperabilidade. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

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. 

Até o ano de 2019, 03 (três) unidades geradoras de caixa 
não vinham apresentando os resultados econômicos 

esperados. Foram encaminhadas pela Administração 
diversas providências para reverter tal condição e, em 2020 
a Unidade Industrial de Carnes e a Unidade de Negócios 
Feijão, ambas localizadas no município de Castro-PR, estão 
apresentando resultados e geração de caixa positivos. A 
operação da microcervejaria localizada na cidade de 
Curitiba-PR, foi encerrada em 31 de maio de 2020, sendo 
baixados ao resultado do exercício e apresentados em 
rubrica separada na Demonstração de Sobras ou Perdas, os 
efeitos de sua descontinuação.

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, 
subsequentemente, 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 
Agropecuário – PESA são registrados no passivo pelo valor 
original, com a atualização monetária aplicável para 
obtenção da base de cálculo dos juros periodicamente 
amortizáveis. Periodicamente, conforme cada contrato, são 
pagos os juros e a liquidação do saldo devedor original 
corrigido deverá ocorrer no vencimento final do contrato, 
mediante compensação com os títulos do Tesouro Nacional, 
adquiridos para essa finalidade específica na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado monetariamente pela 
variação do IGP-M mensal, até o teto de 9,5% a.a., acrescido 
de juros à taxa de 12% a.a., estando 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 
previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Cooperativa 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 obrigação, 
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 
proporção 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 resultados, 
cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o 
desenvolvimento 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, 
classificados 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 
conhecidos 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 atendidos para 

cada uma das atividades da Cooperativa, conforme 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 entrega 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 
armazenagem de insumos, lojas agropecuárias, postos de 
serviços e a sua unidade de produção de leitões, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, 
fertilizantes, sementes, peças e acessórios, óleo diesel, 
medicamentos veterinários, 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 
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.

Venda de serviços

A cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, 
análise padronização e armazenagem de produtos agrícolas. 
Esses serviços são prestados 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 
contrapartida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses 
ingressos e receitas financeiras são calculados, 
substancialmente, 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 
corrente

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% 
para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual 
adicionam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as 
receitas não tributáveis, conforme legislação pertinente. 
Considera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real.

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 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento.

3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do 
resultado 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 Operações descontinuadas

A classificação como uma operação descontinuada ocorre 
mediante a alienação, ou quando a operação atende aos 
critérios para ser classificada como mantida para venda, se 
isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um 
componente de um negócio da cooperativa que compreende 
operações e fluxos de caixa que podem ser claramente 
distintos dos demais e que representa uma importante linha 
de negócios separada ou área geográfica de operações.

O resultado das operações descontinuadas é apresentado 
em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda 
destas operações menos qualquer perda relacionada a 
impairment. Quando uma operação é classificada como uma 
operação descontinuada, as demonstrações do resultado 
comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período 
comparativo

As atividades da microcervejaria localizada no município de 
Curitiba foram descontinuadas em 31 de maio de 2020 e os 
dados relativos a esta operação estão sendo apresentados 
na Demonstração de Sobras ou Perdas em separado das 
demais operações continuadas e seu detalhamento pode ser 
encontrado na Nota Explicativa nº 30.

3.23 Comparabilidade

Foram reclassificados no Balanço Patrimonial apresentado 
no ano de 2019, R$ 46.692 da rubrica de “Obrigações 
provisionadas” no passivo, para o grupo de “Tributos a 
recuperar” no ativo não circulante, relativos a valores de 
PIS/COFINS objetos de pedidos de compensação junto à 
Receita Federal, os quais estavam provisionados aguardando 
a homologação pelo Fisco. Também foram reclassificados 
outros R$ 16.016 da rubrica de “Tributos a recuperar” no 
ativo circulante para o mesmo grupo no ativo não circulante, 
ref. saldos de créditos acumulados de PIS/COFINS.

3.24 Mudanças de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2020.

3.25 Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 3.652, foram registrados como dispêndios e 
despesas. No final do exercício, idêntico valor foi revertido 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 contábeis 
críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são 

continuamente 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 
resultados 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 devedores, 
considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas

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 prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 1.053 
cooperados (1.131 em 2019) e atua nos Estados do Paraná e 
São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Geração, compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 
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, 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. 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 14). 

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO

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 Pronunciamentos 
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 
administração 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 exercício 
de julgamento por parte da Administração da cooperativa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
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 
considerando 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 27 de janeiro de 2021.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações 
financeiras 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 mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. As aplicações são corrigidas pela competência 
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 resultado 
e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos financeiros 
classificados como disponíveis para venda). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
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 
benefícios 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 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o 
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração das sobras.

3.3 Moeda estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme determina o 
CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. As 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 classificados 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 
inicialmente 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 repassado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, 
acrescidas 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 
ponderado 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 avaliados 
ao custo de aquisição, uma vez que as normas contábeis, 
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 
investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável 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 
cooperativas associadas são reconhecidos na demonstração 
das sobras e perdas.

As propriedades para investimento são mantidas na 
Castrolanda para auferir aluguel, gerando fluxos de caixa 
independentes dos demais negócios. São avaliadas pelo 
método do custo, sendo seus valores apresentados líquidos 
da depreciação e do reconhecimento de perdas por 
recuperabilidade, se for o caso.

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 
benefícios 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 15, 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 2018, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 20 – Custo 
de Empréstimos, a entidade deve capitalizar os custos 
inerentes à tomada de recursos diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável 
como parte do custo deste. A Castrolanda incorpora os 
custos dos empréstimos (juros) durante a fase de construção 
de seus ativos imobilizados, desde que seja provável que 
eles irão gerar benefícios econômicos futuros e que tais 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e cessa a 
capitalização assim que o ativo esteja nas condições de uso 
pretendidas pela Administração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 
sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos 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 representa 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 participação 
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 contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada pelo método linear para alocar o 
custo das marcas registradas e das licenças durante 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 utilizados. 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 identificáveis 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 
previamente 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 estimada.

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 houver indicativos da falta de recuperabilidade. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

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. 

Até o ano de 2019, 03 (três) unidades geradoras de caixa 
não vinham apresentando os resultados econômicos 

esperados. Foram encaminhadas pela Administração 
diversas providências para reverter tal condição e, em 2020 
a Unidade Industrial de Carnes e a Unidade de Negócios 
Feijão, ambas localizadas no município de Castro-PR, estão 
apresentando resultados e geração de caixa positivos. A 
operação da microcervejaria localizada na cidade de 
Curitiba-PR, foi encerrada em 31 de maio de 2020, sendo 
baixados ao resultado do exercício e apresentados em 
rubrica separada na Demonstração de Sobras ou Perdas, os 
efeitos de sua descontinuação.

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, 
subsequentemente, 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 
Agropecuário – PESA são registrados no passivo pelo valor 
original, com a atualização monetária aplicável para 
obtenção da base de cálculo dos juros periodicamente 
amortizáveis. Periodicamente, conforme cada contrato, são 
pagos os juros e a liquidação do saldo devedor original 
corrigido deverá ocorrer no vencimento final do contrato, 
mediante compensação com os títulos do Tesouro Nacional, 
adquiridos para essa finalidade específica na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado monetariamente pela 
variação do IGP-M mensal, até o teto de 9,5% a.a., acrescido 
de juros à taxa de 12% a.a., estando 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 
previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Cooperativa 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 obrigação, 
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 
proporção 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 resultados, 
cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o 
desenvolvimento 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, 
classificados 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 
conhecidos 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 atendidos para 

cada uma das atividades da Cooperativa, conforme 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 entrega 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 
armazenagem de insumos, lojas agropecuárias, postos de 
serviços e a sua unidade de produção de leitões, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, 
fertilizantes, sementes, peças e acessórios, óleo diesel, 
medicamentos veterinários, 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 
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.

Venda de serviços

A cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, 
análise padronização e armazenagem de produtos agrícolas. 
Esses serviços são prestados 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 
contrapartida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses 
ingressos e receitas financeiras são calculados, 
substancialmente, 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 
corrente

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% 
para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual 
adicionam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as 
receitas não tributáveis, conforme legislação pertinente. 
Considera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real.

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 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento.

3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do 
resultado 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 Operações descontinuadas

A classificação como uma operação descontinuada ocorre 
mediante a alienação, ou quando a operação atende aos 
critérios para ser classificada como mantida para venda, se 
isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um 
componente de um negócio da cooperativa que compreende 
operações e fluxos de caixa que podem ser claramente 
distintos dos demais e que representa uma importante linha 
de negócios separada ou área geográfica de operações.

O resultado das operações descontinuadas é apresentado 
em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda 
destas operações menos qualquer perda relacionada a 
impairment. Quando uma operação é classificada como uma 
operação descontinuada, as demonstrações do resultado 
comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período 
comparativo

As atividades da microcervejaria localizada no município de 
Curitiba foram descontinuadas em 31 de maio de 2020 e os 
dados relativos a esta operação estão sendo apresentados 
na Demonstração de Sobras ou Perdas em separado das 
demais operações continuadas e seu detalhamento pode ser 
encontrado na Nota Explicativa nº 30.

3.23 Comparabilidade

Foram reclassificados no Balanço Patrimonial apresentado 
no ano de 2019, R$ 46.692 da rubrica de “Obrigações 
provisionadas” no passivo, para o grupo de “Tributos a 
recuperar” no ativo não circulante, relativos a valores de 
PIS/COFINS objetos de pedidos de compensação junto à 
Receita Federal, os quais estavam provisionados aguardando 
a homologação pelo Fisco. Também foram reclassificados 
outros R$ 16.016 da rubrica de “Tributos a recuperar” no 
ativo circulante para o mesmo grupo no ativo não circulante, 
ref. saldos de créditos acumulados de PIS/COFINS.

3.24 Mudanças de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2020.

3.25 Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 3.652, foram registrados como dispêndios e 
despesas. No final do exercício, idêntico valor foi revertido 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 contábeis 
críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são 

continuamente 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 
resultados 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 devedores, 
considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas

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 prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
LEVANTADAS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

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 1.053 
cooperados (1.131 em 2019) e atua nos Estados do Paraná e 
São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Geração, compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária 
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, 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. 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 14). 

NOTA 02 – BASE DE PREPARAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO

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 Pronunciamentos 
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 
administração 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 exercício 
de julgamento por parte da Administração da cooperativa 
no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
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 
considerando 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 27 de janeiro de 2021.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações 
financeiras 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 mantidos 
com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo. As aplicações são corrigidas pela competência 
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 resultado 
e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos financeiros 
classificados como disponíveis para venda). A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros 
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 
benefícios 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 
impairment diminuir e a diminuição puder ser relacionada 
objetivamente com um evento que ocorreu após o 
impairment ser reconhecido (como uma melhoria na 
classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda 
por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida 
na demonstração das sobras.

3.3 Moeda estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram 
convertidas para a moeda funcional conforme determina o 
CPC 02 – Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e 
Conversão de Demonstrações Contábeis, de acordo com as 
taxas de câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do 
Brasil. As 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 classificados 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 
inicialmente 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 repassado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, 
acrescidas 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 
ponderado 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 avaliados 
ao custo de aquisição, uma vez que as normas contábeis, 
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 
investimentos é imediatamente baixado para o seu valor 
recuperável 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 
cooperativas associadas são reconhecidos na demonstração 
das sobras e perdas.

As propriedades para investimento são mantidas na 
Castrolanda para auferir aluguel, gerando fluxos de caixa 
independentes dos demais negócios. São avaliadas pelo 
método do custo, sendo seus valores apresentados líquidos 
da depreciação e do reconhecimento de perdas por 
recuperabilidade, se for o caso.

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 
benefícios 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 15, 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 2018, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC nº 20 – Custo 
de Empréstimos, a entidade deve capitalizar os custos 
inerentes à tomada de recursos diretamente atribuíveis à 
aquisição, construção ou produção de ativo qualificável 
como parte do custo deste. A Castrolanda incorpora os 
custos dos empréstimos (juros) durante a fase de construção 
de seus ativos imobilizados, desde que seja provável que 
eles irão gerar benefícios econômicos futuros e que tais 
custos possam ser mensurados com confiabilidade e cessa a 
capitalização assim que o ativo esteja nas condições de uso 
pretendidas pela Administração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 
sofrem transformações biológicas para a geração de 
produtos 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 representa 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 participação 
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 contabilizadas 
pelo seu valor de custo menos a amortização acumulada. A 
amortização é calculada pelo método linear para alocar o 
custo das marcas registradas e das licenças durante 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 utilizados. 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 identificáveis 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 
previamente 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 estimada.

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 houver indicativos da falta de recuperabilidade. Uma 
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o 
valor contábil do ativo excede seu valor recuperável. 

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. 

Até o ano de 2019, 03 (três) unidades geradoras de caixa 
não vinham apresentando os resultados econômicos 

esperados. Foram encaminhadas pela Administração 
diversas providências para reverter tal condição e, em 2020 
a Unidade Industrial de Carnes e a Unidade de Negócios 
Feijão, ambas localizadas no município de Castro-PR, estão 
apresentando resultados e geração de caixa positivos. A 
operação da microcervejaria localizada na cidade de 
Curitiba-PR, foi encerrada em 31 de maio de 2020, sendo 
baixados ao resultado do exercício e apresentados em 
rubrica separada na Demonstração de Sobras ou Perdas, os 
efeitos de sua descontinuação.

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, 
subsequentemente, 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 
Agropecuário – PESA são registrados no passivo pelo valor 
original, com a atualização monetária aplicável para 
obtenção da base de cálculo dos juros periodicamente 
amortizáveis. Periodicamente, conforme cada contrato, são 
pagos os juros e a liquidação do saldo devedor original 
corrigido deverá ocorrer no vencimento final do contrato, 
mediante compensação com os títulos do Tesouro Nacional, 
adquiridos para essa finalidade específica na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado monetariamente pela 
variação do IGP-M mensal, até o teto de 9,5% a.a., acrescido 
de juros à taxa de 12% a.a., estando 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 
previdenciária, cível e tributária) são reconhecidas quando: a 
Cooperativa 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 obrigação, 
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 
proporção 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 resultados, 
cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o 
desenvolvimento 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, 
classificados 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 
conhecidos 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 atendidos para 

cada uma das atividades da Cooperativa, conforme 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 entrega 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 
armazenagem de insumos, lojas agropecuárias, postos de 
serviços e a sua unidade de produção de leitões, 
comercializando insumos agropecuários (defensivos, 
fertilizantes, sementes, peças e acessórios, óleo diesel, 
medicamentos veterinários, 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 
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.

Venda de serviços

A cooperativa vende serviços, substancialmente, recepção, 
análise padronização e armazenagem de produtos agrícolas. 
Esses serviços são prestados 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 
contrapartida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses 
ingressos e receitas financeiras são calculados, 
substancialmente, 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 
corrente

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 9% 
para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual 
adicionam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as 
receitas não tributáveis, conforme legislação pertinente. 
Considera-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e 
base negativa de contribuição social, limitados a 30% do 
lucro real.

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 
incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento 
ou pagamento.

3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do 
resultado 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 Operações descontinuadas

A classificação como uma operação descontinuada ocorre 
mediante a alienação, ou quando a operação atende aos 
critérios para ser classificada como mantida para venda, se 
isso ocorrer antes. Uma operação descontinuada é um 
componente de um negócio da cooperativa que compreende 
operações e fluxos de caixa que podem ser claramente 
distintos dos demais e que representa uma importante linha 
de negócios separada ou área geográfica de operações.

O resultado das operações descontinuadas é apresentado 
em montante único na demonstração do resultado, 
contemplando o resultado total após o imposto de renda 
destas operações menos qualquer perda relacionada a 
impairment. Quando uma operação é classificada como uma 
operação descontinuada, as demonstrações do resultado 
comparativas são reapresentadas como se a operação 
tivesse sido descontinuada desde o início do período 
comparativo

As atividades da microcervejaria localizada no município de 
Curitiba foram descontinuadas em 31 de maio de 2020 e os 
dados relativos a esta operação estão sendo apresentados 
na Demonstração de Sobras ou Perdas em separado das 
demais operações continuadas e seu detalhamento pode ser 
encontrado na Nota Explicativa nº 30.

3.23 Comparabilidade

Foram reclassificados no Balanço Patrimonial apresentado 
no ano de 2019, R$ 46.692 da rubrica de “Obrigações 
provisionadas” no passivo, para o grupo de “Tributos a 
recuperar” no ativo não circulante, relativos a valores de 
PIS/COFINS objetos de pedidos de compensação junto à 
Receita Federal, os quais estavam provisionados aguardando 
a homologação pelo Fisco. Também foram reclassificados 
outros R$ 16.016 da rubrica de “Tributos a recuperar” no 
ativo circulante para o mesmo grupo no ativo não circulante, 
ref. saldos de créditos acumulados de PIS/COFINS.

3.24 Mudanças de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2020.

3.25 Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 3.652, foram registrados como dispêndios e 
despesas. No final do exercício, idêntico valor foi revertido 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 contábeis 
críticos

As estimativas e os julgamentos contábeis são 

continuamente 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 
resultados 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 devedores, 
considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas

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 prescrição 
aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições 
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
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NOTA 05 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos conta movimento

2020
10.886

2019
5.791

263.119

Descrição

Total

Taxas

Aplicações em CDB/CDI/Fundos 476.371CDB de 101% a 115% do CDI 257.328

487.257

NOTA 06 - Valores a receber e obrigações com cooperados

Financiamentos para custeios

Duplicatas a receber

Contas produção

Financiamentos para capital de giro

Financiamentos para investimentos

Conta movimento

Valores a recuperar de associados

2019
-

-

60.573

-

-

17.030

-

-

209.424

Financiamentos para cotas de participação

Circulante 2020
141.179

61.677

30.113

25.081

6.738

4.302

2.590

2.279

273.959

Contas a pagar

Provisão para aquisição de produtos agropecuários

ICMS a pagar s/ aquisição de insumos

80.186

48.118

594

-

-

-

478Valores a receber/obrigações intercooperação 457
209.902Total do Circulante 274.416

Financiamentos para capital de giro

Financiamentos para investimentos

Financiamentos para cotas de participação

Outros

Fundo Mútuo Agrícola

-

-

-

-

20.047

Não Circulante
9.490

7.331

4.644

275

-

20.04721.740

-Valores a receber/obrigações intercooperação -
20.047Total do Não Circulante 21.740

229.949

2020
-

-

83.074

-

-

31.240

-

-

332.865

127.528

88.796

479

5.895
338.760

-

-

-

-

-

-

-
-

338.760Total 296.156

2019
145.156

40.869

18.188

32.192

6.022

2.616

7.111

2.489

254.642

-

-

-

7.366
262.008

11.292

5.993

6.882

-

-

24.167

6.689
30.856

292.864

Ativo Passivo

Outros 2.923- 1.748-
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A rubrica “financiamentos para custeios” refere-se a recursos 
fornecidos aos cooperados para aplicação na atividade 
agropecuária.

As “duplicadas a receber” referem-se a vendas a prazo 
efetuadas aos cooperados.

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

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

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 274.416

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

338.760

8.834

3.339

115.974

86.200

13.989

22.498

798

26.268

124.663

19.435

81.414

109.764

Não Circulante 21.740 -

A vencer Total Total Total
2020 2020 2019

Ativo Passivo

Total a vencer 296.156 338.760

Circulante -
de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

acima de 60 dias

-

-

-

-

Vencidos

Não Circulante

Total a vencer

Circulante 274.416 338.760
Total

Não Circulante 21.740 -

296.156 338.760

-

-

-

-

-

- -

-

262.008

31.211

3.442

24.853

542

32.480

169.480

30.856

Total
2019

292.864

-
-

-

-

-

262.008

30.856

292.864

-

- -

209.902

3.156

362

77.874

5.106

68.978

54.426

20.047

229.949

209.902

20.047

229.949

-

-

-

-

-

-

-

62          Relatório Anual 2020



Descrição
Duplicatas a receber

Dívidas renegociadas

Cheques

Cartões de crédito/débito

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2020

185

870

761

446.619

(15.068)

Total 433.367

2019

47

387

1.430

344.948

(14.192)

332.621

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

Não Circulante

A vencer Total Total
2020 2019

Total a vencer

425.064

58.311

3.155

7.651

183.872

125.677

46.398

-
425.064

333.371

70.413

10.577

37.147

107.458

105.252

2.524

-

333.371

Vencidos

Circulante 433.367 332.621
Total

Não Circulante - -

433.367 332.621

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

8.303

4.232

1.445

8.148

2.278

2.221

5.047

Não Circulante -

Total Vencidos 8.303

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (15.068)

(750)

917

7.181

2.514

663

1.884

283

-

(750)

(14.192)
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A movimentação das provisões para devedores duvidosos é apresentada como segue:

Descrição

Em 31 de dezembro de 2018
Adições

Reversões

Baixas

Total

14.551

(5.336)

5.729

(752)

Em 31 de dezembro de 2019

Adições

Reversões

Baixas

19.875

(11.525)

14.192

(7.474)

Em 31 de dezembro de 2020 15.068

109.895

48.879

39.236

37.467

31.866

31.118

30.975

26.621

23.359

14.276

12.543

3.794

2.990

2.729

2.010

1.728

703

537

Descrição 2020 2019

Agroquímicos e fertilizantes

Produtos industrializados carnes suínas

Almoxarifados

Produtos industrializados lácteos

Rações e concentrados

Matérias primas e embalagens

Adiantamento a fornecedores

Mercadorias e medicamentos lojas agropecuárias

Produtos agrícolas

Sementes de trigo

Suínos

Sementes de soja

Sementes de milho

Sementes de feijão

Sementes de batata

Lenha

Outros

Produtos industrializados batata frita

NOTA 08 - Estoques

Total 420.726

96.811

34.777

30.170

34.178

26.871

26.012

38.898

18.674

15.981

8.184

4.430

4.336

3.523

1.103

616

1.373

2.550

450

348.935

Agroquímicos e fertilizantes
Representados por agroquímicos, fertilizantes e corretivos de 
solo adquiridos para fornecimento a cooperados e revenda a 
terceiros para utilização na agricultura. 

Produtos industrializados carnes suínas
Representados por produtos acabados e em elaboração 
derivados de carnes suínas, como cortes e embutidos, da 
Unidade Industrial de Carnes em Castro-PR.

Almoxarifados
Representados por materiais diversos destinados à 
manutenção, conservação e ao uso e consumo das 
operações.

Produtos lácteos
Representados por estoques de produtos acabados e em 
elaboração das Usinas de Beneficiamento de Leite em 
Castro-PR e em Itapetininga-SP.
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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, 
realizados mediante ressarcimento em espécie. Também há 
créditos em processo de discussão judicial. São constituídas 
provisões com base na perspectiva de realização dos 
créditos e no histórico de glosas aplicadas pela Receita 
Federal.

A Castrolanda passou por processo de revisão de ofício de 
pedidos de ressarcimento e compensação relacionados a 

créditos de PIS/COFINS dos anos de 2010 a 2015, o que 
resultou em pedidos de devolução de valores por parte da 
Receita Federal do Brasil. A Administração da Castrolanda 
acredita fortemente que as cobranças são indevidas e já 
está encaminhando tratativas para anular seus efeitos.

O saldo de ICMS a recuperar refere-se substancialmente às 
aquisições de matéria prima, fertilizantes e defensivos de 
outros Estados, sendo suas saídas beneficiadas pelo 
diferimento dentro dos Estado de São Paulo e Paraná.

Adiantamentos a fornecedores
Refere-se a antecipação monetária a fornecedores de matérias primas e mercadorias para revenda, para recebimento futuro.

NOTA 09 - Tributos a recuperar

-

13.036

3.240

586

300

2.155

-

(3.877)

-

Descrição Circulante Não Circulante

(384.065)

(5.680)

(628)

(394.250) (267.950)

PIS/CONFINS a recuperar

ICMS a recuperar - conta gráfica

IRRF s/ aplicações financeiras

ICMS a recuperar - aquisição de imobilizado

ICMS a recuperar - e Credac

Outros

(-) Provisão realização PIS/COFINS

(-) Provisão realização ICMS

(-) Provisão realização IRPJ/CSLL

(384.065)

(9.557)

(628)

Total Totall

(258.911)

(8.411)

(628)

(3.877) (390.373)

Total 46.780 69.79615.440 31.340

2019
2020

19.317

391.619

14.058

14.793

1.143

-

100

421.713

391.619

27.094

18.033

1.729

300

2.255

441.030

279.093

32.005

16.262

3.288

6.980

118

337.746

Descrição

Adiantamento a funcionários

Indenizações de seguro a receber

Venda de imóveis

Outros

2020

438

3.637

2019

1.654

3.107

801

891

5.767

81

138

4.980Total

NOTA 10 - Outros ativos de curto prazo
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O montante de R$ 20.350 refere-se substancialmente a 
imóveis recebidos de terceiros e cooperados como forma de 
pagamento de dívidas existentes com a Cooperativa, os 
quais pela sua natureza, não podem ser utilizados na 
operação normal da Castrolanda. Tais bens possuem 

provisão para desvalorização, de forma que seus valores de 
realização não ultrapassam os valores de mercado e a 
administração está imbuída de realizar a venda desses 
imóveis.

Descrição

Serviços profissionais

Prêmios de seguro

2020 2019

749

15.354

667

Outros 193 25

-

NOTA 11 - Dispêndios e despesas do exercício seguinte

Descrição

Tributos diferidos s/ valor marcas adquiridas

Tributos diferidos s/ valor carteira de clientes

2020 2019

-

-

-

50

604

654Total

NOTA 12 -Tributos diferidos

16.296 692Total

Descrição

Bens destinados a venda

Depósitos judiciais

Duplicatas a receber

Outros

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2020

1.825

5.682

2019

3.281

4.916

2.448

20.350

(8.128)

2.274

22.303

(5.395)

Total 23.282 27.379

NOTA 13 - Outros ativos de longo prazo

Valores a receber - venda de imóveis 1.105 -
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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 cooperativismo. 

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 14,96%.    

A Sicredi Campos Gerais é uma cooperativa de crédito, na 
qual a Cooperativa Castrolanda detém uma participação de 
8,77%, em função de sua movimentação financeira junto 
àquela instituição.

A rubrica de propriedade para investimento é representada 
pela estrutura operacional de uma unidade de 
beneficiamento e industrialização de feijão na cidade de 
Castro-PR, a qual foi arrendada no início de 2020.

Os investimentos considerados de difícil realização 
encontram-se aprovisionados.

NOTA 14 - Investimos

107.070 96.233Total Participações Societárias

126.011 96.233Total Investimentos

18.941 -Propriedade para investimento

Descrição 2020 2019

Participação Intercooperação
Frísia Cooperativa Agroindustrial 84.908 81.962

84.908 81.962

Descrição

Coonagro - Cooperativa Nacional Agroindustrial

Sicredi Campos Gerais

C.C.L.P.L.

Eletrorural - Coop. de Infraest. Castrolanda

Outras participações em Cooperativas 

1.017

317

1.017

317

11.555

15.551

528

8.528

15.551

1.333

(-) Provisão para realização (518) (1.322)

(-) Capital a integralizar (12.433) (15.815)

16.017 9.609

Participação em Outras Sociedades

Eletrogeração S/A

Supercampo

Outras participações 10 10

250

5.885

-

4.652

6.145 4.662
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Em atendimento à estratégia de crescimento da Castrolanda, 
destacam-se os seguintes investimentos em 2020:

• Na Unidade Industrial de Carnes, localizada no município 
de Castro, Paraná, foram investidos cerca de R$ 21.063 na 
ampliação da capacidade de abate, ampliação dos 

almoxarifados e adequações a normas de segurança;

• Na Usina de Beneficiamento de Leite em Castro, Paraná, foi 
investido o valor de R$ 9.985 para automação da recepção e 
expedição do leite, aquisição de equipamentos e realização 
de melhorias diversas no fluxo produtivo.

NOTA 15 - Imobilizado

Total (80.223) 1.069.7901.094.682 (6.798)

6% a 10%

1,5% a 4%

4% a 10%

-

-

5% e 10%

50%

2% a 5%

-

5% e 10%

20%

20% e 33%

5% e 10%

20%

-

-

Tipo Tx. Deprec.
Saldo em

31/12/2019

280.779

266.369

207.295

179.230

43.230

24.966

30.230

12.383

10.950

7.655

6.116

6.936

2.093

264

183

11.112

6.795

152

2.459

37.891

3.295

99

10.935

7

-

387

1.493

2.411

204

-

-

14.657

Incr.

Máquinas e equipamentos

Edifícios

Instalações

Construções em Andamento

Terrenos

Pavimentação

Ativos biológicos

Armazéns Metálicos

Terrenos-n/oper.

Móveis e Utensílios

Veículos

Computadores e Periféricos

Ferramentas

Edifícios-Imóveis de terceiros

Edifícios-Bens n/oper.

Adiantamentos p/imobilizado

(3.699)

(12)

(472)

(136)

(1)

-

(916)

-

(659)

(329)

(185)

(10)

(13)

(186)

-

(180)

Baixas

98.268

46.277

65.399

(205.197)

-

523

-

4.288

-

837

58

1.857

16

-

(183)

-

(12.143) (1.280)

Transf.

(29.196)

(9.558)

(28.031)

-

-

(4.224)

(2.219)

(677)

-

(1.109)

(1.446)

(3.088)

(295)

(45)

-

-

Deprec.
Amort.
Exaust.

Transf. p/
Propried.

Invest.

346.254

296.946

242.424

11.788

46.319

20.853

38.030

15.094

10.291

7.386

6.036

8.090

1.959

33

-

12.166

Saldo em
31/12/2020

82.350 -

(6.693)

(6.282)

(4.226)

- -

(205)

(511)

-

(907)

-

(55)

-

(16)

(46)

-

-

-

-

-

Impair.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4% a 6% 4.890 1.565Outras imobilizações - (335) 6.120

As mutações dos ativos biológicos estão apresentadas como segue:

Descrição

Em 31 de dezembro de 2018
Adições

Reversões

Baixas

Total

8.687

(66)

23.515

(1.906)

Em 31 de dezembro de 2019

Adições

Reversões

Baixas

10.936

(916)

30.230

(2.220)

Em 31 de dezembro de 2020 38.030

Florestas

2.253

-

16.923

(1.098)

1.671

(24)

18.078

(1.511)

18.214

Semoventes

6.434

(66)

6.592

(808)

9.265

(892)

12.152

(709)

19.816
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A Castrolanda investiu nos últimos 2 anos na 
implementação de um novo software de gestão empresarial, 
o que representa a maior parte da rubrica “Licença de uso de 
Softwares”. Os valores registrados contemplam as licenças e 
serviços profissionais para sua implementação, além de 
outros gastos diretamente relacionados. A primeira parte do 
projeto, a qual já está em uso, está registrada líquida dos 
valores de amortização, já a parcela que se encontra em 

desenvolvimento, ainda não está sendo amortizada.

Os valores relacionados a carteira de clientes, marcas 
adquiridas e Goodwill relacionados à incorporação da 
microcervejaria tiveram seus saldos remanescentes 
baixados ao resultado do exercício pelo encerramento de 
suas operações no ano de 2020.

Os valores a pagar a fornecedores correspondem 
essencialmente a aquisições de matérias primas para 
industrialização, bens de fornecimento e ativos imobilizados, 
os quais estão relacionados às atividades operacionais da 
Cooperativa.

NOTA 16 – Intangível

Descrição

Em 31 de dezembro de 2018
Adições

Reversões

Baixas

Total

32.069

(428)

11.344

(1.363)

Em 31 de dezembro de 2019

Adições

Reversões

Baixas

22.204

(8.842)

41.622

(1.375)

Em 31 de dezembro de 2020 53.609

Licença de
uso de

software

25.319

(86)

8.739

(1.273)

22.203

(8)

32.699

(1.339)

53.555

Marcas
Adquiridas

-

-

1.261

(65)

-

(1.163)

1.196

(33)

-

Goodwill

6.750

-

824

-

-

(7.574)

7.574

-

-

Fundo de
Comércio

-

(342)

362

(20)

-

-

-

-

-

Carteira de
Clientes

-

-

105

(5)

-

(97)

100

(3)

-

Marcas
Geração
Interna

-

-

53

-

1

-

53

-

54

Descrição

Fornecedores mercado interno

Serviços prestados de transporte

Fornecedores mercado externo

Outras obrigações

2020

3.279

73

2019

1.306

60

4.244

157.096

164.692

4.915

141.974

148.255Total

NOTA 17 - Fornecedores
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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, FINAME e PCA, e foram utilizados em 
investimentos principalmente na Unidade Industrial de 
Carnes e Usina de Beneficiamento de Leite em 
Itapetininga/SP. 

A rubrica “Insumos agrícolas” conceitua-se como crédito para 
atendimento aos cooperados por meio do fornecimento de 
sementes, defensivos, fertilizantes e corretivos utilizáveis na 
atividade 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 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

164.692

46.783

5.827

9.825

69.963

19.952

12.342

Não Circulante -

Mercado Interno Total Total
2020 2019

Total Fornecedores 164.692

148.255

39.502

8.852

25.360

36.029

36.087

2.425

-
148.255

Descrição

Comercialização

Aquisição de imobilizados

Outras modalidades

Insumos agrícolas
(-) Encargos financeiros a apropriar

Taxas 2020

3,0% a 7,0% a.a.

2,5% a 8,75% a.a.
CDI + 0,60% a.a.

3% a 12,75% a.a.

456.208

65.690
20.250

342

-

(263)

2019

284.670

60.618
20.553

2.642

5.142

(703)

2020

59.440

198.196
-

1.558

-

(141)

2019

170.352

215.325
-

349

-

(335)

Curto Prazo Longo Prazo

Capital de giro

*Moeda Nacional
542.227 372.922 259.053 385.691

NOTA 18 - Empréstimos e financiamentos

Ano

2022

2023

2024

2025

Após 2025

Saldo

31.724

25.541

47.722

145.984

8.223

Total 259.194

70          Relatório Anual 2020



CAPITAL SOCIAL - O capital social, totalmente 
integralizado em 31 de dezembro de 2020, é de R$ 578.414 
(R$ 537.160 em 2019), pertencentes inteiramente a 
cooperados domiciliados no país. De acordo com o Estatuto 
Social, cada cooperado tem direito a um voto, não 
importando o número de suas quotas partes.

As retenções e integralizações de capital no exercício de 
2020 totalizaram R$ 39.985 (R$ 48.730 em 2019), além de 
incorporações de sobras ao capital no montante de R$ 
12.220 (R$ 10.304 em 2019). 

O valor do capital social já reflete as baixas dos cooperados 
demitidos e das devoluções realizadas no exercício de 2020, 
que totalizaram R$ 7.445 (R$ 346 em 2019), além das baixas 
nos fundos de capitalização e sistema de cotas, no total de 
R$ 3.506 (R$ 4.021 em 2019). 

Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas 
do exercício serão destinadas conforme deliberação do 
quadro social em assembleia geral ordinária.

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - A Cooperativa vem discutindo determinadas questões fiscais, trabalhistas e cíveis, tanto na 
esfera administrativa como na esfera judicial, as quais, quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. A Administração, com 
base na opinião de seus assessores jurídicos, considera que estas provisões são suficientes para cobrir eventuais desembolsos 
financeiros futuros, decorrentes dessas questões. Estão representadas como segue:

A provisão constituída de R$ 102.705, refere-se substancialmente a discussões e autuações no âmbito de tributos federais.

Em 31 de dezembro de 2020 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$ 18.109. 

As provisões para obrigações trabalhistas referem-se à participação nos resultados e provisão de férias dos colaboradores.

As provisões de custos/despesas operacionais referem-se a registros de gastos para adequação dos resultados em atendimento ao 
regime de competência, como energia elétrica, comissões, serviços profissionais, variações cambiais etc. Também há registro de 
provisões relativas a eventuais desembolsos futuros relacionados a autuações lavradas por órgãos de fiscalização na Unidade 
Industria de Carnes.

NOTA 19 – Obrigações provisionadas

NOTA 20 – Patrimônio Líquido

Descrição

Contingências tributárias

Causas de natureza cível

Contingências trabalhistas 8.582 6.357

13.968

102.705

3.117

100.907

2020 2019

Total 125.255 110.381

Descrição

Provisão para obrigações trabalhistas

Provisões de custos/despesas operacionais

Tributos em processo de compensação

Outras provisões

2020

-

808

30.985

37.848

69.641Total

Provisões operacionais

2019

-

785

11.076

30.922

42.783

2020

3.178

-

-

-

3.178

2019

6.821

-

-

-

6.821

Curto Prazo Longo Prazo
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a) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Fundo de desenvolvimento destinado ao fortalecimento e 
desenvolvimento dos setores para realização de 
melhoramentos e investimentos, formado por:

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

• Outros valores e créditos por decisão do Conselho de 
Administração ou Assembleia Geral.

b) FUNDO DE RESERVA LEGAL
Formado com mínimo de 10% das sobras dos setores 
positivos apuradas por setor no balanço geral do exercício, o 
qual se destina a reparar eventuais perdas e atender ao 
desenvolvimento das atividades da Cooperativa.

c) FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, 
EDUCACIONAL E SOCIAL - FATES
Formado com 5% das sobras líquidas do exercício, mais o 
resultado das operações com atos não cooperativos. 

Destinado à prestação de assistência aos cooperados, seus 
familiares e aos colaboradores da Cooperativa. 

SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O. -  As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são realizadas 
após aprovação pelo quadro social em Assembleia Geral 
Ordinária, conforme previsto no art. 67 do Estatuto Social da 
Castrolanda.

A Administração da Castrolanda elabora anualmente a 
proposta de destinação das sobras que, segundo o Estatuto, e 
levando em conta as normas e políticas de cada área de 
negócio, devem ser apuradas por setor. 

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, conforme deliberação dos Cooperados em 
assembleia geral ordinária.

Reservas de sobras e fundos legais e estatuários

Descrição

Fundos de Desenvolvimento

Fundo de Reserva Legal

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES 51.995 45.253

202.641

517.908

162.109

484.660

2020 2019

Total 772.544 692.022

Descrição

Ingresso e receita operacional bruta
Vendas de produtos e mercadorias

Prestação de serviços

Outras receitas

2020

4.067.188

284.374

126.725

Ingresso e Receita Operacional Líquida

4.478.287

2019

3.271.045

239.690

32.666

3.543.401
Deduções

ICMS e ICMS ST

Pis/Cofins

Outros tributos s/ vendas

(71.952)

(39.716)

(384)

(112.052)

(96.874)

(22.199)

(321)

(119.394)

Tributos sobre vendas e serviços

Devoluções e abatimentos
Devoluções de vendas e serviços

Abatimentos sobre vendas e serviços

(43.399)

(18.861)

(62.260)

(53.539)

(28.435)

(81.974)

4.303.975 3.342.033

NOTA 21 - Ingresso e receita operacional líquida
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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:

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 1).

A remuneração total dos administradores no ano de 2020 foi 
de R$ 693 mil.

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, 
tratamento diferenciado aos mesmos, os quais seguem as 
políticas e diretrizes definidas para a sociedade.

Juros recebidos

Descontos e negociações financeiras

Rendimentos com aplicações financeiras

Resultados positivos de variações cambiais

Outras receitas financeiras

9.795

9.098

15.622

1.632

10.460

17.444

3.157

10.466

23.335

2.936

Receitas Financeiras Total Total
2020 2019

Total ingressos e receitas financeiras 49.954 53.991

NOTA 22 - Ingressos/receitas e dispêndios/despesas financeiras

Juros sobre empréstimos e financiamentos

Provisões para contingências

Descontos concedidos

Outras despesas financeiras

(4.065)

(13.398)

(4.341)

(12.460)

(4.256)

(47.279)

(10.445)

(48.845)

Despesas Financeiras Total Total

Total dispêndios e despesas financeiras (68.998) (76.091)

Resultado Financeiro Líquido (19.044) (22.100)

NOTA 23 - Transações com partes relacionadas

Fornecedores
e outras contas

Empréstimos
Financiamentos

Intercoop.
a receber

Intercoop.
a pagar

Produtos
em

depósito Capital socialPartes Relacionadas
Duplicatas
a receber

Administradores

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Coonagro Coop. N. Agroindustrial

Capal Cooperativa Agroindustrial

3.126

8.169

8.419

659

1.083

9.671

-

531

3.278

-

12.433

-

-

259

-

198

20192020 20192020 20192020 20192020 20192020 20192020 20192020

1.684

16.038

12.925

13.034

130

7.352

3.591

6.988

6.652

-

15.816

-

-

540

-

13.515

-

5.147

-

748

-

478

-

-

966

171

-

196

3.746

-

-

2.031

7.553

252.244

-

114.383

3.591

243.730

1

110.451

Total 20.373 11.285 43.681 18.061 15.711 22.468 457 14.055 5.895 478 1.333 5.777 374.180 357.773
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NOTA 24 - Outros ingressos e receitas operacionais

Resultado da alienação de bens

Receitas de aluguéis

Outros resultados operacionais (4.858) (389)

641

5.206

428

954

Descrição Total Total

Total Outros Resultados Operacionais 989 993

2020 2019

A Cooperativa possui apólices de seguro em valor 
considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros contra 
incêndios, vendavais, danos elétricos, roubo, alagamento, 
desmoronamento e lucros cessantes, sendo o valor em risco 
de R$ 1.913.000. 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 06/04/2021.

NOTA 25 - Cobertura seguros

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

Todas as operações com instrumentos financeiros estão 
reconhecidas nas demonstrações financeiras da Cooperativa.

a) Identificação e valorização dos instrumentos 
financeiros

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

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

Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

c) Empréstimos e financiamentos

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

d) Investimentos

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

e) Composição dos instrumentos financeiros

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os 
saldos contábeis e os valores de mercado dos instrumentos 
financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 estão identificados a seguir:

NOTA 26 - Instrumentos financeiros
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f) Risco de liquidez

O risco de liquidez é medido pela capacidade de cumprir as 
obrigações de curto, médio e longo prazo, tendo presente a 
estrutura de reservas financeiras, de ativos e linhas de 
créditos disponíveis para captação de novos recursos e, 
principalmente dos fluxos de caixa.

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

Na data base das demonstrações contábeis os índices de 
liquidez corrente e liquidez geral eram de 1,45 e 1,13, 
respectivamente, 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 protegidos quando é considerado 
necessário suportar a estratégia corporativa ou quando é 
necessário manter o nível de flexibilidade financeira, 
mediante exame e revisão de informações relacionadas com 
o gerenciamento de risco, incluindo procedimentos e 
práticas a ele aplicadas. 

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

• 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, buscando antecipar-se a movimentos de preços.

• Risco de taxa de juros

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

• Risco de crédito

Os riscos de crédito são medidos pela presença de situações 
com potencial de impactar negativamente o resultado e o 
patrimônio, pela não realização tempestiva dos créditos 
registrados no ativo, normalmente denominados 
instrumentos financeiros.

Esses riscos são administrados por normas específicas de 
aceitação de clientes e cooperados, análise de crédito, 
acompanhamento dos prazos das vendas realizadas por 
cada linha de negócios e estabelecimento de limites de 
exposição individuais, 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 financeira apropriada para suportar 
esses eventos, normalmente administrados através de 

Empréstimos e Recebíveis
Valores a receber de Cooperados e Clientes

Caixa e equivalentes de caixa

Outros valores a receber

729.523

487.257

Valor

29.049

Total 1.245.829

Outros Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos

Obrigações com cooperados e fornecedores

Outras contas a pagar

801.280

511.467

Valor

13.475

Total 1.326.222
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prorrogações dos prazos de vencimento.

• Gestão de Capital

Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são 
os de garantir a existência de recursos suficientes para 
investimentos necessários para a continuidade do seu 
negócio e garantir a liquidez necessária para suas atividades 
comerciais.

Os recursos administrados para os investimentos nos ativos 
fixos da Cooperativa, requeridos para seu constante 
crescimento e atualização tecnológica, são obtidos das 
sobras retidas e de recursos captados em linhas de 
financiamento de longo prazo.

Os recursos necessários para garantir a liquidez de suas 
atividades comerciais são obtidos mediante a captação de 
recursos no mercado financeiro das modalidades capital de 
giro, investimento, repasse e insumos agrícolas. 

A manutenção de sua capacidade de liquidez é de 
fundamental 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 financeira. 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 financeira em 31 de dezembro de 2020 e de 
2019 podem ser assim sumariadas:

• Risco cambial
A Cooperativa atua no mercado internacional e está exposta 
ao risco cambial decorrente de flutuações 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 
financeiros derivativos NDF – Non Deliverable Forward junto 
às instituições financeiras. A Castrolanda não possuía 
empréstimos em moeda estrangeira na data de fechamento 
do balanço. 

Instrumentos Financeiros Derivativos

• Características dessas operações
Os instrumentos financeiros derivativos são contratados com 
o objetivo de proteção, especificamente 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 flutuação na taxa de câmbio, não sendo 
utilizados para fins especulativos. Os valores de referência 
(notional) dos contratos de NDFs (posição vendida), em 
aberto em 31 de dezembro de 2020 são representados 
como segue:

Empréstimos e financiamentos

Dívida Líquida

EBITDA 286.339 160.075

314.023

801.280

495.494

758.613

Alavancagem Financeira 1,10 3,10

Total Total
2020 2019

Menos - caixa e equivalentes de caixa (487.257) (263.119)

Hedge - NDF (non delivery forward) 3.000

2020 2019

comprado vendido comprado vendido
6.000

Total 3.0006.000

- -

- -

* Valores em dólares americanos (USD)

76          Relatório Anual 2020



Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa mantinha 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 27 – Produtos de cooperados e terceiros em depósitos

33.651

11.188

2.244

4.516

1.556

297

13

Produto Qtde (t)

Trigo

Milho

Feijão

Semente de Batata

Soja

Aveia

Outros

43.746

13.798

9.726

6.013

3.891

267

8

Total R$/mil

10.237

1.575

653

3.762

5.856

1.545

2.049

Qtde (t)

9.009

1.103

2.340

7.800

8.345

649

1.378

Total R$/mil

Total 25.677 30.62253.465 77.449

Valor de Mercado

Produtos agrícolas de terceiros:

55.675

21.569

4.697

42

Produto Qtde (t)
2020

Milho

Trigo

Cevada

Soja

68.665

28.039

5.966

104

Total R$/mil
2020

39.249

23.575

2.409

715

Qtde (t)
2019

27.475

20.746

2.243

1.019

Total R$/mil
2019

Total 65.948 51.48281.982 102.775

2020 2019
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Total 4.084.519 3.251.049

Descrição

3.314.147

264.252

111.642

96.177

81.389

56.543

47.884

42.997

2020

2.553.826

240.978

79.939

82.661

70.862

63.913

40.295

39.722

2019

Matérias primas e mercadorias para revenda

Salários, encargos sociais e benefícios

Materiais de uso e consumo

Gastos comerciais

Depreciação / amortização e exaustão

Fretes

Manutenção

Consultoria e serviços profissionais

Impostos e taxas

Outras despesas

Dispêndios e custo das vendas e serviços

Despesas com vendas

Despesas com pessoal

Outras despesas administrativas e gerais

34.317

11.577

-

4.255

19.339

54.387

10.243

-

1.443

12.780

Água, energia elétrica e comunicações

Aluguel e locações

Perdas por recuperabilidade de ativos

Classificados como:

3.716.059

141.361

110.918

116.181

2.920.061

129.553

97.216

104.219

Total 4.084.519 3.251.049

NOTA 28 - Despesas por natureza

NOTA 29 - Imposto de renda e contribuição social correntes

Resultados antes da tributação

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais de 25% e 9%

Adições permanentes e outros

Exclusões permanentes e outros

185.697

63.137

68.243

(52.051)

66.454

22.594

63.078

(57.128)

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

(207.903)

(6.014)

(78.027)

(5.623)

-

-

0%

-

- -

-

0%

2020 2019
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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.

Nos anos de 2019 e de 2020 não houve pagamento de IRPJ 
e de CSLL, em função de operações com terceiros que 
apresentaram resultados econômicos negativos. Em 2019 

foram essencialmente os resultados das operações da 
microcervejaria e da unidade de negócios feijão, sendo que 
em 2020, foram os valores das baixas relacionadas ao 
encerramento das atividades da microcervejaria e operações 
pontuais deficitárias no mercado livre de comercialização de 
energia.

NOTA 30 - Resultado das operações descontinuadas

Descrição

Ingresso e receita operacional bruta
Vendas de produtos e serviços

2020

2.869

Ingresso e Receita Operacional Líquida

2019

8.191

Deduções

Devoluções e abatimentos (1.887) (1.365)

(1.166) (3.527)Tributos sobre vendas e serviços

(184) 3.299

Outros resultados operacionais

Dispêndios e despesas operacionais

Despesas com pessoal (363) (647)

(813) (1.068)

Outras despesas administrativas e gerais (471) (995)

(1.647) (2.710)

Despesas com vendas

(11.353) 77

Sobra e lucro antes do IRPJ e CSLL

Encargos financeiros líquidos

(+) Receitas financeiras 43 33

(846) (983)

(803) (950)

(-) Despesas financeiras

Provisão para IRPJ e CSLL

Contribuição social sobre o lucro - -

- -

- -

Imposto de renda

(15.704) (3.423)

Sobra e lucro líquido das operações em continuidade (15.704) (3.423)

Resultado operacional antes dos efeitos financeiros (14.901) (2.473)

Sobra e lucro bruto

Dispêndio e custo das vendas e serviços (1.717) (3.139)

(1.901) 160
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Previdência complementar
No ano de 2020 a Cooperativa realizou contribuições relativas às suas participações neste plano no valor de R$ 1.284 (R$ 1.160 em 
2019).

PPR Programa de participação nos resultados
No ano de 2020 a Cooperativa realizou o pagamento de R$ 12.585 a título de PPR (R$ 7.458 em 2019).

Em 31 de maio de 2020 a Castrolanda encerrou as atividades de sua microcervejaria, sediada na cidade de Curitiba-PR, a qual vinha 
apresentando resultados negativos nos últimos períodos, não sendo interessante sua continuidade.

Total benefícios a empregados

Descrição

Participação nas sobras e lucros 12.585

193.123

Benefícios não monetários 52.521

Ordenados, salários e contribuições para seguridade social

258.229

7.458

177.707

50.861

236.026

NOTA 31 - Benefícios a empregados

Total
2020

Total
2019

Entre 31 de dezembro de 2020 e a presente data, 27 de janeiro de 2021, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de 
forma significativa a situação patrimonial e financeira revelada nas demonstrações financeiras.

NOTA 32 - Eventos subsequentes

As informações de natureza social e ambiental, identificadas como balanço social, bem como as demais informações que compõe o 
relatório da administração, não fazem parte integrante das demonstrações financeiras sobre as quais é emitido relatório de opinião da 
auditoria externa.

NOTA 33 - Balanço social e demais informações

NOTA 34 – Informações por segmento

Ingressos/receitas líquidas de vendas e serviços

(-) Dispêndio e custo das vendas e serviços

Tomador

426.076 4.303.975

Sobra e Lucro Bruto 126.690 587.916

Produtos
Industrializ.

Produtos
Agrícolas

Bens para
fornecim.

Outros
segmentos Total

2.508.595 756.959 612.345

(299.386) (3.716.059)(2.155.231) (746.196) (515.246)

10.763 97.099353.364

(-) Dispêndios e despesas operacionais

(+-) Res. fin. e outros resultados operacionais

(109.797) (368.460)

Sobra e Lucro Líquido do exercício 28.184 201.401

(200.642) (8.948) (49.073)

11.291 (18.055)(18.508) (1.815) (9.023)

-134.214 39.003

NOTA 35 – Avais

Tomador 2020 2019 % Afiançado

Saldo
Afiançado em

31/12/2019

Saldo 
Afiançado em 

31/12/2020

Cooperativa Central de Laticínios do Paraná

Total 15.352 13.293
15.352 13.29336.390 42.026 36,53%

42.02636.390
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Castro/PR, 31 de dezembro de 2020.
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