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MISSÃO
Gerar valor ao cooperado mantendo o 
desenvolvimento sustentável da coo-

perativa.

VISÃO
Ser uma Cooperativa inovadora dedi-
cada ao agronegócio, sólida, ágil, que 
aplica as melhores técnicas de gestão, 
satisfaz as expectativas dos seus clien-
tes internos e externos, busca a melho-
ria contínua da qualidade de vida dos 
seus associados e colaboradores e que 
produz resultados consistentes, com-
paráveis às líderes de mercado.

• Fidelidade

• Administração Familiar

• Associado reside na propriedade

• Diversificação

• Tecnologia de ponta

• Alta produtividade agropecuária

CARACTERÍSTICAS



RELATÓRIO ANUAL 2011

4

PERFIL DO ASSOCIADO
A forma de administração do empreendimento, aliada ao perfil dos sócios, traduz vantagens 
competitivas importantes. Nestes 60 anos, a formação desse perfil tem demonstrado as se-
guintes características dos produtores:

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

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

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

- Vocação agropecuária, como talento e dons naturais;

- Diversificação planejada, através da integração agropecuária e melhor aproveitamento da 
capacidade produtiva e criação de fontes alternativas de rendas.
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
Finalizamos o ano de 2011 com um balanço muito positivo em termos de resultados e rea-
lizações. Nos sentimos muito felizes e até emocionados em reviver capítulos de um intenso 
processo de aprendizado e conquistas que marcaram o desenvolvimento da colônia e da 
cooperativa nestes últimos 60 anos. Como produtores pudemos colher bons retornos, tanto 
do ano em si como também do processo de maturação de investimentos dos últimos anos. A 
postura sempre empreendedora da família Castrolanda continua muito firme, impulsionando 
o estudo de novos projetos de investimentos que visam mudar o perfil da cooperativa que 
tem forte vocação para a agroindústria, em um modelo que integra os associados como 
fornecedores e cotistas diretos dos empreendimentos. A essência é que estes empreendi-
mentos remunerem o produtor o ano inteiro de acordo com o mercado e possibilidade de 
retorno de parte dos resultados ao final do ano como sobras. Esse modelo tem inspirado 
outras cadeias de negócio da cooperativa, envolvendo todos os seus elos, gerando o com-
prometimento de todos.
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

COMEMORAÇÃO DOS 60 ANOS

2011 certamente foi um ano muito especial para todos nós com a comemoração alusiva aos 
60 anos de história da colônia e cooperativa Castrolanda. Com muito orgulho celebramos 
essa importante data com os quadros de sócios, colaboradores, membros da sociedade 
e em especial com um pioneiro, também com 60 anos completados como associado da 
cooperativa e ainda representantes do trabalho voluntariado realizado por inúmeras pesso-
as que muitas vezes permanecem no anonimato, mas que sem dúvida contribuíram sobre 
maneira para chegarmos até o atual modelo de negócio bem sucedido e reconhecido por 
todos. 

Lançamos uma edição especial da revista Castrolanda que retrata toda essa trajetória da 
colônia, alicerçada na religião, educação e cooperativismo. Lançamos ainda um livro de 
receitas típicas de pratos holandeses com receitas selecionadas e presentes até hoje nos 
lares das famílias da colônia, homenageando a força das mulheres cooperativistas.

O evento Agroleite 2011 foi um sucesso e também foi palco de atrações alusivas às come-
morações dos 60 anos, momento em que os nossos parceiros investiram nos seus “stands”, 
caracterizados com figuras que lembraram paisagens tipicamente holandesas. 

Tivemos uma vasta programação cultural e artística especialmente desenvolvida para aten-
der a todo o nosso público de interesse e ficamos felizes com a integração de toda a família 
Castrolanda e com o retorno do índice de satisfação da rede de parceiros do Agroleite.
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MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO

AMBIENTE ECONÔMICO 

Mesmo com um ambiente da crise da dívida dos países europeus e a tímida recuperação 
dos EUA, que refletiu o fraco desempenho de outras economias, o Brasil tem se valido do 
potencial do seu mercado interno, da expansão do setor de serviços e da exportação do 
agronegócio brasileiro, especialmente das commodities agrícolas, com preços e volumes 
mais altos, com a China compensando a desaceleração dos outros mercados. Tal cenário 
propiciou um aumento das exportações do agronegócio em 24%, quando comparado com 
o período anterior. Foram observados níveis recordes no aumento de emprego, renda e ex-
pansão do crédito.

No mercado interno verificou-se a alta dos preços dos fertilizantes, como maior impacto no 
custo dos insumos agrícolas.  Na região de atuação da Castrolanda, a exemplo das demais 
regiões produtoras, houve um aumento significativo da área de soja em detrimento da área 
de milho, motivada pelos baixos preços do cereal em 2010. Com a colheita de soja, foram 
observados ganhos de produtividade, de 10% e de preços, 24% superiores em relação aos 
preços médios da safra anterior. Com relação ao milho foram observados sérios problemas 
de qualidade na colheita da safra 2010/2011, com redução de 5% na produtividade média 
quando comparada com o ano anterior, porém compensada pelo nível de preço, 50% su-
perior ao valor médio comercializado no ano de 2010, no caso de milho com qualidade. O 
produtor de leite recebeu durante o ano de 2011 um preço 17% superior quando comparado 
com o exercício anterior. Por sua vez, os preços da carne suína praticados durante o ano de 
2011 foram 7% menores em relação a 2010. Dessa forma, com exceção da carne suína, os 
demais mercados que a cooperativa opera se mantiveram firmes, rentabilizando o produtor.
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DESEMPENHO ECONÔMICO 
Também comemoramos o incremento de faturamento da ordem de 27% superior em relação 
ao ano passado, atingindo a cifra de R$ 1,3 bilhões, tendo lácteos e soja, como os setores 
mais representativos.  As sobras líquidas foram de R$ 70 milhões, 36% maiores do que o 
período comparativo. A geração de caixa do exercício foi de R$ 85 milhões, dando o suporte 
necessário ao ritmo forte de crescimento da cooperativa e o seu desenvolvimento susten-
tável. Com o bom resultado houve também melhora considerável nos índices de liquidez, 
redução do endividamento e consequentemente melhora nos indicadores de capitalização.

Os investimentos em ativos fixos somaram R$ 39 milhões, sendo os mais representativos, 
R$ 16,5 milhões investidos em recepção, secagem e armazenagem de grãos, na matriz e 
entrepostos, R$ 8 milhões em uma nova linha de produtos na Usina de Beneficiamento de 
Leite, R$ 1,9 milhões com o inicio da instalação da Unidade de Feijão, R$ 1,9 milhões em 
barracão e câmara fria na Unidade de Batata Semente e R$ 1 milhão na Unidade de Benefi-
ciamento de Semente, com a modernização do fluxo e instalação de unidade de tratamento 
de sementes.

Em sobras técnicas, bonificações e capitalização, serão distribuídos R$ 27,9 milhões aos 
associados, representando 2,2% sobre a receita líquida da cooperativa.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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NOVOS PROJETOS:
Durante o ano de 2011 foram analisados vários projetos de investimentos relacionados com 
as cadeias produtivas operadas pelos associados, alguns dos quais já foram definidos e 
outros seguem os trâmites de apresentação e aprovação.

ESTUDO DO

CENTRO DE CONVENÇÕES AGROLEITE
Durante a realização do evento “Troféu Agroleite 2011”, atendendo a uma solicitação antiga 
e ao mesmo tempo propondo um desafio para toda a rede de parceiros do Agroleite, foi 
lançada a semente de um projeto que intenciona criar um centro de eventos Castrolanda, 
moderno, confortável e a altura para suportar a crescente demanda do evento. Através das 
parcerias com os clientes, fornecedores e Prefeitura Municipal de Castro, está sendo estu-
dado um projeto em área contigua ao Parque Dario Macedo, a ser totalmente implementado 
nos próximos 5 anos. Com isso, teremos uma infraestrutura completa, contando com moder-
no barracão para animais, arena de julgamento e centro de eventos multiuso, amplo espaço 
para os stands em um ambiente totalmente integrado.

ESTUDO PARA IMPLANTAÇÃO DA

UNIDADE DE FRIGORÍFICO
Antigo anseio dos produtores de suínos, o projeto da Unidade de Frigorífico vem sendo es-
tudado há mais de 2 anos. Durante o ano de 2011, fruto de um trabalho intenso, podemos 
dizer que o mesmo encontra-se na fase final de aprovação. Com investimentos previstos da 
ordem de R$ 85 milhões, o projeto que envolve outras cooperativas, inicia o seu abate com 
uma escala em torno de 2.300 cabeças ao dia, com o propósito de agregar valor à Cadeia 
Produtiva Suinícola, que atualmente representa perto de 10% de todo o negócio Castrolan-
da. O projeto intenciona a prestação de serviços para parceiros estratégicos e também a 
introdução de marca própria no mercado de varejo regional de cortes especiais e produtos 
industrializados, além de visar o mercado de exportação. Com a implantação da Unidade, 
estima-se criar mais de 700 postos de trabalho na região e mais de 5.000 empregos indire-
tos.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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PROJETO DE IMPANTAÇÃO DA

UNIDADE DE FEIJÃO
Com a ideia também de agregar valor à Cadeia Produtiva do Feijão, a Cooperativa aprovou 
a implantação de uma Unidade com capacidade de 15 mil tons, onde o feijão dos cotis-
tas será recepcionado, beneficiado, padronizado e empacotado ao mercado. Faz parte da 
estratégia, a criação de uma marca própria e agregação de valor via industrialização. Os 
investimentos previstos são de R$ 10 milhões e as obras já foram iniciadas ainda em 2011.

AQUISIÇÃO DE MAIS UMA UNIDADE

ARMAZENADORA DE GRÃOS EM ITABERÁ
Como reforço do seu posicionamento estratégico no Estado de São Paulo e também em 
atendimento a crescente demanda dos seus produtores naquela região, a Cooperativa ad-
quiriu uma segunda Unidade de Grãos no Município de Itaberá - SP, com capacidade para 
armazenagem de 40 mil tons. de grãos. Com a iniciativa, a cooperativa ampliou a sua capa-
cidade de armazenagem para 480 mil tons, apostando no desenvolvimento daquela região 
para a expansão dos seus produtores, não somente na área agrícola, mas também em pro-
jetos da pecuária que estão sendo estudados.

INTERCOOPERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS

DE LEITE – CASTROLANDA/BATAVO
A Intercooperação entre cooperativas vem sendo há muito tempo preconizada pelo sistema 
OCB/Ocepar, como solução inteligente e viável para todo o sistema cooperativista. Entretan-
to, a despeito desse grande esforço, poucos exemplos têm sido observados. Nesse sentido, 
as cooperativas Castrolanda e Batavo, com a formalização do contrato de operação conjun-
ta das suas indústrias de leite, deram um grande passo e um exemplo para todo o sistema, 
demonstrando maturidade ao priorizarem nos seus negócios, ações coordenadas do ponto 
de vista das estratégias e da operação, evitando a concorrência e capturando ganhos de 
sinergias importantes para o sistema como um todo e para os associados de ambas as 
cooperativas. O contrato de 10 anos de prazo prevê a separação dos resultados das unida-
des nos três primeiros exercícios, podendo a partir daí os resultados serem consolidados e 
atribuídos de acordo com a produção da matéria prima da cada cooperativa. Na nossa vi-
são, a Intercooperação oportuniza um posicionamento estratégico inteligente e competitivo, 
preservando a identidade da cada cooperativa.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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GOVERNANÇA CORPORATIVA 

APROVAÇÃO DO NOVO

CÓDIGO DE ÉTICA DA CASTROLANDA
O mercado exige cada vez mais um comportamento responsável, de coerência entre o dis-
curso e a prática, de transparência nas relações e divulgações das informações que afetam 
a todos os públicos, direta ou indiretamente envolvidos em torno da empresa. Para nós o 
processo de governança é parte fundamental da sustentabilidade declarada na nossa mis-
são. Entendendo claramente esse momento, a cooperativa sentiu a necessidade de revisar, 
atualizar e publicar no seu site o novo Código de Ética, que se constitui num instrumen-
to fundamental e referencial de postura coerente para com os nossos valores, envolvendo 
dirigentes, diretores, colaboradores, clientes, fornecedores, governo, sociedade e demais 
públicos envolvidos. Cremos que as intenções nele colocadas possam inspirar atitudes que 
reflitam práticas responsáveis na conduta dos negócios.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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PERSPECTIVAS PARA O ANO DE 2012
No cenário mundial esperamos um ano difícil considerando a situação Europeia, com países 
seriamente endividados que colocam também em risco o próprio sistema bancário europeu 
e a sobrevivência da zona do euro, necessitando fortes ajustes que demandarão muito es-
forço e um processo desgastante que em última instância significará a retração daqueles 
mercados.

O lento processo de recuperação dos EUA, frente à necessidade de cortar gastos públicos 
e aumentar a carga tributária enfrentará um ano eleitoral e todos os seus desdobramentos.

A China continua a ser o grande impulsionador da economia mundial devendo compensar 
os efeitos recessivos das demais economias.

O crescimento esperado do PIB brasileiro é ligeiramente maior do que 2011, na casa de 
3,5%. Percebe-se um movimento de investimento em infraestrutura considerando os even-
tos mundiais que o País sediará, o que trará novo alento a economia interna. O controle de 
inflação continua a ser uma preocupação importante para o Governo, embora tenha sido 
divulgado de que mesmo assim há espaço para redução da taxa de juros para atenuar os 
efeitos da crise mundial, voltando à taxa para a casa de um dígito. Também é esperado um 
ano em que a volatilidade cambial continua e com real apreciado, essa é a opinião da maio-
ria dos especialistas consultados.

Os preços dos grãos tendem a se manter firmes, ao passo que os preços da carne suína 
e leite devem se manter nos mesmos patamares médios de 2011, concorrendo para uma 
maior estabilidade de preços, semelhantes aos observados no ano anterior.

MENSAGEM DA ADMINISTRAÇÃO
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PERFIL
A Castrolanda é uma sociedade cooperativa que tem o seu capital social dividido em cotas 
partes, distribuída entre os 717 sócios. Toda estrutura funcional conta com 795 colaborado-
res e atende cerca de 30 municípios, tendo estrutura física no estado do Paraná, em Castro, 
Ponta Grossa, Piraí do Sul, Curiúva e Ventania e no Estado de São Paulo em Itaberá, com 
faturamento anual de R$ 1,298 bi.        

A Cooperativa se dedica à prestação de serviços aos seus cooperados e como empresa 
busca desenvolver-se de maneira contínua, procurando aplicar modernas práticas de ges-
tão, conquistar e manter vantagens competitivas na exploração das oportunidades que se 
abrem a cada dia no mercado. Investe em projetos de novos negócios, sem perder o foco 
de atuação, mantendo-se como coordenadora da cadeia produtiva dos seus Cooperados, 
participando ao longo delas por conta própria ou por intermédio de parcerias e alianças 
estratégicas.

Os produtores têm forte vocação para a produção agropecuária, investem muito em tecno-
logia e gestão agropecuária, objetivando a melhoria de produtividade e a administração dos 
seus negócios.

A empresa opera com cerca de 60 players entre clientes, fornecedores e parceiros da ca-
deia do leite, grãos, insumos agropecuários e de processadoras de carnes.

A busca incessante na profissionalização da cooperativa e dos seus cooperados faz com 
que seja investida uma parcela importante do orçamento na formação de seus dirigentes, 
executivos, colaboradores e produtores. Desenvolve programas de gestão pessoal que vi-
sam criar o ambiente propício para a busca de soluções criativas e que agreguem valor para 
os sócios. 

Na pesquisa agropecuária, a Cooperativa participa em conjunto com outras duas coope-
rativas, da Fundação ABC, responsável pelo desenvolvimento da pesquisa aplicada e pela 
disseminação de tecnologias que objetivem a redução de custos e a exploração racional 
dos recursos naturais.

Na Castrolanda, a responsabilidade social ocupa importante capítulo do seu planejamento 
estratégico. Produzir social e ecologicamente correto, preservando os recursos naturais, é 
uma diretriz seguida à risca pelos produtores. Como empresa, tem investido nas suas insta-
lações e na educação das pessoas, de modo a reduzir o impacto dos processos produtivos 
que possam agredir o meio ambiente. Investe também, nas relações com a comunidade que 
interage de modo direto ou indireto, apoiando a cultura e a prática do esporte.
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Matriz e Filiais

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

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

ENTREPOSTO PIRAI DO SUL I ENTREPOSTO DE PONTA GROSSA ENTREPOSTO DE ITABERÁ I
Rua Sinhá Bento Mossurunga, 4 Rodovia BR 376 – km 496, s/n. Rodovia SP 258 – km 315, s/n.

CNPJ: 76.108.349/0002-94 CNPJ: 76.108.349/0007-07 CNPJ: 76.108.349/0011-85

Inscrição Estadual: 20.300.426-57 Inscrição Estadual: 20.114.969-06 Inscrição Estadual: 3.650.043.231-11

Fone: 55 (42) 3237-1172 Fone: 55 (42) 3229-2882 Fone: 55 (15) 3562-6645

CEP. 84.240-000 Piraí do Sul - PR CEP. 84.045-610 Ponta Grossa - PR CEP. 18.440-000 Itaberá - SP

ENTREPOSTO PIRAÍ DO SUL II ENTREPOSTO DE VENTANIA ENTREPOSTO DE ITABERÁ II
Rodovia PR 151 – km 283 - Machadinho Rodovia PR 090, km 193, s/n. Rodovia SP 249, km 108, s/n.

CNPJ: 76.108.349/0009-60 CNPJ: 76.108.349/0015-09 CNPJ: 76.108.349/0012-66

Inscrição Estadual: 90.256.537-07 Inscrição Estadual: 90.460.009-16 Fone: 55 (15) 3562-6645

Fone: 55 (42) 3237-3655 Fone: 55 (42) 3274-1154 CEP. 18.440-000 Itaberá - SP

CEP. 84.240-000 Piraí do Sul - PR CEP. 84.345-000 Ventania - PR

LOJA AGROPECUÁRIA UNIDADE BENEFICIAMENTO
DE BATATA SEMENTE UNIDADE DE PRODUÇÃO DE LEITÕES 

Rodovia PR 340, s/n. Rodovia PR 340 – km 3, s/n. Lote 1 da Fazenda Passo da Cruz, s/n.

CNPJ: 76.108.349/0004-56 CNPJ: 76.108.349/0008-80 CNPJ: 76.108.349/0013-47

Inscrição Estadual: 20.202.263-42 Inscrição Estadual: 20.202.900-08 Inscrição Estadual: 90.334.607-80

Fone: 55 (42) 3234-8076 Fone: 55 (42) 3234-8186 Fone: 55 (42) 3234-8082

CEP. 84.196-200 Castro - PR CEP. 84.196-200 Castro - PR CEP. 84.196-200 Castro – PR

UNIDADE DE MARRÃS
REPRODUTORAS DE SUÍNOS UNIDADE DE BATATA FRITA USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE 

Estrada do Capão Alto, s/n. Estrada acesso Parque Dário Macedo, s/n. Rod. PR 151 – km 279 - Parque Industrial.

CNPJ: 76.108.349/0005-37 CNPJ: 76.108.349/0010-02 CNPJ. 76.108.349/0014-28

Inscrição Estadual: 20.202.291-04 Inscrição Estadual: 90.282.079-53 Inscrição Estadual: 90.396.142-24

Fone: 55 (42) 3234-1182 Fone: 55 (42) 3234-8187 Fone: 55 (42) 3234-8152

CEP. 84.196-200 Castro – PR CEP. 84.196-200 Castro – PR CEP. 84.165-700 Castro - PR

ENTREPOSTO DE CURIÚVA
Prolongamento da Av. Antonio Cunha, s/n.

CNPJ: 76.108.349/0006-18

Inscrição Estadual: 90.229.899-17

Fone: 55 (43) 3545-1737

CEP. 84.280-000 Curiúva – PR

CASTROLANDA 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA
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PRINCIPAIS NÚMEROS 
Movimento bruto R$ 1.298.080 mil
Patrimônio líquido R$ 393.118 mil
Capital Social R$ 69.855 mil
Reservas R$ 266.673 mil
Capacidade estática de armazenagem 516.700 t
Número de cooperados 717
Número de colaboradores 795

PRODUÇÃO
Grãos                                                562.361 t
Sementes 10.873 t
Leite 182.657 l/mil
Suínos 37.523 t
Fábrica de Ração Castro 234.295 t
Fábrica de Ração Piraí do Sul 257.778 t
Batata semente 11.258 t

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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ESTRUTURA DIRETIVA
A Diretoria Executiva e Conselheiros foram eleitos em 09 de fevereiro de 2012, com mandato 
de 3 (três) anos e, o Conselho Fiscal com mandato de 1 (um) ano.

Conselho de Administração

Diretoria Executiva
Tempo em 
Diretoria

Diretor Presidente Frans Borg 19 anos
Diretor Vice- Presidente Willem Berend Bouwman 4 anos
Diretor Secretário Richard Hendrik Borg 7 anos

Diretores Vogais

Jan Ate de Jager 1 ano
Jan Loman 1 ano
Hendrikus Salomons 1 ano
Roelof Rabbers 1 ano

Conselho Fiscal

Membros titulares

Alexander Augustus Mittelstedt
Elizete Telles Petter
Henk Boele Kassies

Membros Suplentes

Mark Allen Harvey
Paulo Roberto Trentin
Roberto Sleutjes

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Cargo Nome Formação
Tempo 

no cargo

Tempo 
na Coo-
perativa

Gerente Geral Popke Ferdinand Van Der Vinne Técnico Contábil 15 anos 46 anos

Gerente de Negócios Corporativo Marco Antonio do Prado Contador 14 anos 18 anos

Gerente de Negócios Carnes Mauro César de Faria Engenheiro Agrícola 7 anos 15 anos

Gerente de Negócios Batatas Cleudiney Ap. Iank Técnico Agropecuário 5 anos 27 anos

Gerente de Negócios Agrícola Márcio Copacheski Engenheiro Agrônomo 4 anos 6 anos

Gerente de Negócios Indústriais - Lácteos Edmilton Aguiar Lemos Administrador e Contador 3 anos 3 anos

Gerente de Negócios Leite Henrique Costales Junqueira Engenheiro Agrônomo 3 anos 3 anos

Gerente de Negócios Industriais - Frigorífico Ivonei Durigon Administração de Empresas 6 meses 6 meses

Gerente de Negócios Feijão Everson Orlando Lugarezi Graduado em Gestão de Vendas 4 meses 4 meses

EVOLUÇÕES DO QUADRO SOCIAL

Movimentação Quadro Social Quantidade

Número de cooperados início exercício 2011 725
Entrada de novos cooperados 25
Saída de cooperados 32
Exclusões por falecimento 1
Número de cooperados encerramento exercício 2011 717

EVOLUÇÕES DO QUADRO DE COLABORADORES

Movimentação Quadro de Colaboradores Quantidade

Número de colaboradores início exercício 2011 705
Contratações 433
Demissões 343
Número de colaboradores encerramento exercício 2011 795

INFORMAÇÕES CORPORATIVAS
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Comparativo

COOPERADOS X COLABORADORES EFETIVOS

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Associados 501 587 618 646 652 665 701 750 725 717

Colaboradores 239 288 372 369 347 418 488 592 705 795
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COMPOSIÇÃO DO BALANÇO PATRIMONIAL
R$  mil

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Ativo Circulante e 
 Não Circulante 161.736 180.972 255.162 284.438 273.992 342.319 411.782 460.483 627.907 712.291

Passivo Circulante e  
Não Circulante 143.225 159.728 228.666 249.598 223.625 276.373 331.231 387.083 514.161 550.008

Ativo permanente 42.765 57.784 74.406 81.554 84.373 122.358 148.310 203.115 212.025 230.835

Patrimônio líquido 61.276 79.028 100.902 116.394 134.740 188.304 228.861 276.515 325.771 393.118

COMPOSIÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
O Ativo Circulante, no exercício de 2011 apresentou uma variação de 15,07% em relação ao ano anterior, motiva-
da principalmente pelo aumento nas aplicações financeiras, devido à geração de caixa no exercício e captação 
de recursos da linha PROCAP GIRO/BNDES, bem como aumento na carteira de clientes, relativo ao acréscimo 
nas vendas de produtos lácteos da Usina de Beneficiamento de Leite.

R$  mil

Ativo Circulante 2011 2010

Caixa, bancos, aplicações  286.514  226.144 

Associados  199.435  200.829 

Estoques  92.462  82.661 

Clientes  78.476  56.930 

Outros  11.466  14.236 

Total Ativo Circulante  668.353  580.800 

COMPOSIÇÃO DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
O Ativo Não Circulante, no exercício de 2011 apresentou uma variação de 6,73% em relação ao ano anterior, 
principalmente nas contas de cooperados, devido a captação de recursos diretamente nas instituições finan-
ceiras.

R$  mil

Ativo Não Circulante 2011 2010

Associados  33.430  35.744 

Clientes  177  -   

Outros  10.331  11.363 

Total Ativo Não Circulante  43.938  47.107 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DO ATIVO PERMANENTE
A composição do Ativo Permanente no encerramento dos exercícios 2011 e 2010 são demonstradas no quadro 
abaixo, representando uma variação de 8,87%. Os principais incrementos efetuados ao imobilizado da Coo-
perativa em 2011 referem-se à ampliação da capacidade estática em 23 mil t e aumento do fluxo de 60 t/hora 
para 150 t/hora na Unidade de Beneficiamento de Cereais da matriz. Na Usina de Beneficiamento de Leite foi 
realizada adequação nas linhas de produção em atendimento às parcerias.

R$  mil

Ativo Permanente 2011 2010

Investimentos
Sicredi  1.407  1.081 
Cooperativa Central de Laticínios do Paraná  1.017  1.017 
Coonagro  226  115 
Eletrorural  218  78 
Outros investimentos  83  82 
Imobilizado  216.650  198.876 
Ativo biológico  11.234  10.776 
Total Ativo Permanente  230.835  212.025 

COMPOSIÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
O Passivo Circulante no exercício de 2011 apresentou variação de 8,62% em relação ao exercício de 2010, 
principalmente pelo aumento na conta de associados, devido aquisição de produtos agrícolas e na conta de 
fornecedores, referente compra de insumos.

R$  mil

Passivo Circulante 2011 2010

Financiamentos  241.115  237.858 
Associados  76.250  61.797 
Fornecedores  26.986  15.935 
Encargos e obrigações  10.580  9.096 
Adiantamentos de clientes  4.161  5.911 
Total Passivo Circulante  359.092  330.597 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE
O Passivo Não Circulante apresentou no final do exercício de 2011, variação de 4,01% em relação a 2010.

R$  mil

Passivo Não Circulante 2011 2010

Financiamentos  148.655  152.098 
Outras obrigações  36.283  27.557 
Associados  5.978  3.909 
Total Passivo Não Circulante  190.916  183.564 

COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
A composição do Patrimônio Líquido ao final dos exercícios de 2011 e 2010 é demonstrada no quadro a seguir, 
representando uma variação de 20,67%, oriunda de retenções de capital e sobras do exercício.

 
R$ mil

Patrimônio Líquido 2011 2010

Reservas de Sobras  266.673  222.385 
Capital Social  69.855  61.554 
Sobras à disposição da A.G.O.  56.590  41.832 
Total Patrimônio Líquido  393.118  325.771 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DE

FINANCIAMENTOS A COOPERADOS

R$  mil

Descrição 2011 2010

CAPITAL DE GIRO

Capital de Giro  54.498  64.802 

CODEFAT  3.444  4.541 

Capital de Giro - Pecuária de Leite  3.240  2.472 

Capital de Giro - Recoop  1.798  2.268 

Notas Promissórias  1.499  4.588 

Capital Giro - Pecuária Suinocultura  1.352  368 

Conta Movimento  382  766 

Sub-total  66.213  79.805 

DEMAIS FINANCIAMENTOS

Custeio Agrícola  117.176  100.556 

Cotas de Participação UBC  19.241  18.880 

Contas Produção  13.347  12.634 

Custeio Batata  11.801  13.993 

Suinocultura  6.960  7.266 

Outros  3.702  4.557 

(-)Taxa de risco  (5.575)  (1.118)

Sub-total   166.652  156.768 

TOTAL  232.865  236.573 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO DA

COOPERATIVA POR GRUPO
R$ mil

2011 2010

Capital de Giro  129.101  116.708 

Financiamento aquisição insumos  95.966  94.344 

Obrigações com associados  82.228  65.707 

Financiamento comercialização  72.998  59.179 

Financiamento aquisição imobilizado  53.005  68.826 

Obrigações provisionadas  42.282  32.497 

Fornecedores  26.986  15.935 

Financiamento repasse associados  25.217  35.746 

Obrigações trabalhistas, fiscais e operacionais  8.743  10.068 

Financiamento PESA  7.310  7.148 

Securitizados  4.096  4.374 

ACC - Antec.Contrato de Câmbio  703  548 

Outros  1.373  3.081 

Total  550.008  514.161 

COMPOSIÇÃO PERFIL ENDIVIDAMENTO

POR LINHA

 
R$ mil

Curto Prazo Longo Prazo Total 

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Financiamentos  241.115  237.858  148.655  152.098  389.770 389.956

Obrigações provisionadas  5.999  4.940 36.283 27.557  42.282 32.497

Obrigaçoes com associados  76.250  61.797 5.978 3.909  82.228  65.706 

Fornecedores  26.986  15.935  -    -    26.986  15.935 

Outras obrigações  8.742  10.067  -    -    8.742 10.067
Total  359.092  330.597  190.916  183.564  550.008  514.161 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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EVOLUÇÃO DO DESEMPENHO ECONÔMICO (R$ mil)
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COMPOSIÇÃO DO MOVIMENTO POR SEGMENTO
NO ÚLTIMO EXERCÍCIO

(R$ mil)

Lácteos    Agrícola 
Fábrica  

Rações
 Pecuários  Fertilizantes  Defensivos  Serviços  Sementes  Suínos  Outros  Total 

2011 388.371  353.651  112.136  104.590  97.525  63.877  58.758  51.250  15.842  67.923  1.298.080 
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EVOLUÇÃO DAS VENDAS POR SEGMENTO

(R$ mil)

Fábrica de 

Rações
Pecuários Agrícola Lácteos Fertilizantes Defensivos Sementes Outros Total

2002  38.090  85.890  97.460  -    25.130  24.245  13.027  20.669  304.511 

2003  49.877  105.068  150.311  -    45.552  38.898  19.888  32.070  441.664 

2004  53.267  136.678  186.836  -    64.486  50.567  23.952  36.583  552.369 

2005  49.572  135.427  183.424  -    51.609  44.499  21.922  37.896  524.349 

2006  46.930  121.384  170.812  -    45.161  38.905  21.672  49.314  494.178 

2007  57.551  181.183  210.720  -    59.298  40.420  25.820  46.121  621.113 

2008  80.599  177.506  291.188  75.221  120.125  52.936  35.870  67.637  901.082 

2009  83.783  104.673  323.177  159.677  88.770  69.171  42.775  101.005  973.031 

2010  82.951  94.878  254.595  283.264  73.482  66.135  45.283  118.562  1.019.150 

2011  112.136  104.590  353.651  388.371  97.525  63.877  51.250  126.680  1.298.080 

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
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EVOLUÇÃO DA SOBRA LIQUIDA DOS EXERCÍCIOS (R$ mil)
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO

Produtos Pecuários

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Leite (l/mil)  90.279  98.162  114.230 114.316 123.823 139.893 153.777 153.167 166.299 182.657
Suínos (t)  22.983  23.657  22.617 23.002 23.044 25.237 29.737 31.398 32.558 37.523
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Fábrica de Rações

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Castrolanda (t)  201.986  193.776  154.795 148.218 129.760 162.054 186.079 207.750 219.008 234.295
Piraí do Sul (t)  -    91.100  177.631 225.561 239.564 250.109 268.795 241.277 231.132 257.778
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Castrolanda (t) Piraí do Sul (t)

Produtos Agrícolas

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soja (t) 112.576 127.396 142.007 142.359 156.326 149.333 151.856 159.842 189.867 232.471

Milho (t) 134.787 131.389 144.301 148.984 202.730 221.214 260.170 251.172 206.775 152.650

Milho waxy (t) 8.654 9.658 12.526 19.700 11.948 23.285 22.168 25.394 15.291 27.829

Trigo (t) 23.502 64.765 51.599 42.533 27.211 44.331 98.669 88.681 107.686 108.594

Batata Semente (t) 2.949 2.656 3.504 4.211 5.243 4.945 6.034 8.394 9.172 11.258

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Soja (t) Milho (t) Milho waxy (t) Trigo (t) Batata Semente (t)

AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA



RELATÓRIO ANUAL 2011

30

EVOLUÇÃO DAS ÁREAS DE PLANTIO (ha)

Verão                 
Inverno

02/03 
03/03

03/04 
04/04

04/05 
05/05

05/06 
06/06

06/07 
07/07

07/08 
08/08

08/09 
09/09

09/10 
10/10

10/11 
11/11

11/12 
12/12

Culturas

 Soja  40.379  50.073  57.682  54.167  46.062  49.049  52.015  64.101  70.832  69.355 

 Milho  16.257  17.826  19.346  23.193  23.639  26.717  27.760  22.633  17.623  18.849 

 Milho Waxy  1.912  2.244  3.475  1.993  3.699  3.139  3.359  2.041  3.546  3.731 

 Feijão   12.325  14.095  11.986  12.933  18.769  15.385  24.867  19.813  21.655  20.453 

 Subtotal Verão  70.873  84.238  92.489  92.286  92.169  94.290  108.001  108.588  113.656  112.388 

 Trigo  17.710  19.930  16.838  13.120  14.051  27.677  39.643  32.251  34.551  -   

Subtotal Inverno  17.710  19.930  16.838  13.120  14.051  27.677  39.643  32.251  34.551  -   

TOTAL  88.583  104.168  109.327  105.406  106.220  121.967  147.644  140.839  148.207  112.388 
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EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE         
Culturas Verão/

Inverno

02/03 

03/03

03/04 

04/04

04/05 

05/05

05/06 

06/06

06/07 

07/07

07/08 

08/08

08/09 

09/09

09/10 

10/10

10/11 

11/11

 kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha  kg/ha 

 Soja  3.155  2.836  2.468 2.886 3.242 3.096 3.073 2.962 3.282

 Milho  8.082  8.095  7.701 8.741 9.358 9.738 9.048 9.136 8.662

 Milho Waxy  5.051  5.582  5.669 5.995 6.295 7.062 7.560 7.492 7.848

 Trigo  3.657  2.589  2.526 2.074 3.155 3.565 2.237 3.339 3.143
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
REFERENTES AOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2011 E DE 2010

BALANÇO
PATRIMONIAL
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  KPMG Auditores Independentes
  Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417 - 16º
  80410-180 - Curitiba, PR - Brasil
  Caixa Postal 13533
  80420-990 - Curitiba, PR - Brasil
  Central Tel.: 55 (41) 3544-4747
  Fax: 55 (41) 3544-4750
  Internet: www.kpmg.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES 
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos Quotistas e Administradores 
Cooperativa Agropecuária Castrolanda 
Castro - PR 

Examinamos as demonstrações financeiras da Cooperativa Agropecuária Castrolanda (“Cooperativa”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas demonstrações 
de sobras e perdas, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo na-
quela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras

A administração da Cooperativa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas de-
monstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como 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.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base 
em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres 
de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados 
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas de-
monstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, 
o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das 
demonstrações financeiras da Cooperativa para planejar os procedimentos de auditoria que são apropria-
dos nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles 
internos da Cooperativa. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação 
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião.
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Opinião

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cooperativa Agropecuária Castrolanda em 
31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Outros assuntos 

Informações intermediárias do valor adicionado 

Examinamos, também, as demonstração do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo em 31 
de dezembro de 2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para empresas 
de grande porte. Essas demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria des-
critos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspec-
tos relevantes, em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Castro, 31 de janeiro de 2012

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6-F-PR

Marcello Palamartchuk
Contador CRC-PR 049038/O-9

KPMG Auditores Independentes., uma sociedade simples bra-
sileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede 
KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entida-
de suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian limited liability 
company and a member firm of the KPMG network of indepen-
dent member firms affiliated with KPMG International Coopera-
tive (“KPMG International”), a Swiss entity.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cooperativa Agropecuária Castrolanda, no cumprimento das 
disposições legais e estatutárias, acompanhou a gestão da Cooperativa, através 
de inspeções às instalações, análises em documentos e balancetes, examinaram 
as demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e, 
considerando o relatório da KPMG Auditores Independentes, desta data, bem 
como as informações e esclarecimentos por eles prestados, é de parecer que as 
mencionadas demonstrações financeiras refletem, com propriedade, a situação 
patrimonial e financeira da Cooperativa e o resultado de suas operações. Portanto, 
tais documentos estão em condições de serem submetidos à apreciação e conse-
qüente aprovação dos Senhores Associados.

Alexander Augustus Mittelstedt    Mario de Araújo Barbosa

 
 
     Jan Haasjes
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Demonstrações Financeiras

 

QUADRO 1 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 
(Valores expressos em milhares de reais)  

ATIVO 31.12.2011 31.12.2010 
CIRCULANTE 

Caixa e equivalente de caixa (nota 4) 286.514 226.144 
Valores a receber de associados (nota 5) 199.435 200.829 
Valores a receber de clientes (nota 6) 78.476 56.930 
Estoques (nota 7) 92.462 82.661 
Impostos a recuperar (nota 8) 4.322 6.911 
Outras contas a receber (nota 9 e 20) 6.940 6.838 
Despesas do exercício seguinte 204 487 

Total do Ativo Circulante 668.353 580.800 

NÃO CIRCULANTE 
Valores a receber de associados (nota 5) 33.430 35.744 
Valores a receber de clientes 177 -               
Outras contas a receber (nota 10) 10.331 11.363 
Investimentos (nota 11) 2.951 2.373 
Imobilizado (nota 12) 216.650 198.876 
Ativo biológico (nota 13) 11.234 10.776 

Total do Ativo Não Circulante 274.773 259.132 

TOTAL DO ATIVO 943.126 839.932 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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QUADRO 1 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 
(Valores expressos em milhares de reais) 

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31.12.2011 31.12.2010 
CIRCULANTE 

Fornecedores (nota 14) 26.986 15.935 
Empréstimos e financiamentos (nota 15) 241.115 237.858 
Obrigações com associados (nota 5) 76.250 61.797 
Obrigações sociais e tributárias 2.066 1.725 
Adiantamentos de clientes 4.161 5.911 
Outras contas a pagar 2.515 2.431 
Obrigações provisionadas (nota 16) 5.999 4.940 

Total do Passivo Circulante 359.092 330.597 

NÃO CIRCULANTE 
Obrigações com associados (nota 5) 5.978 3.909 
Empréstimos e financiamentos (nota 15) 148.655 152.098 
Obrigações provisionadas (nota 16) 36.283 27.557 

Total do Passivo Não Circulante 190.916 183.564 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital social realizado (nota 17) 69.855 61.554 
Reservas de sobras (nota 17) 266.673 222.385 
Sobras à disposição da A.G.O. 56.590 41.832 

393.118 325.771 

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 943.126 839.932 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstrações Financeiras
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Indicadores Financeiros 

Endividamento Geral % Capitalização % Imobil. Capital Próprio %

2002 70,04 29,96 69,79
2003 66,90 33,10 73,12
2004 69,38 30,62 73,74
2005 68,20 31,80 70,07
2006 62,40 36,60 62,62
2007 59,48 40,52 64,98
2008 59,80 40,20 64,80
2009 58,90 41,10 73,46
2010 61,21 38,79 65,08
2011 58,32 41,68 58,72

Índices de Liquidez

Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Geral 

2002 1,40 1,12 1,13
2003 1,47 1,07 1,13
2004 1,36 1,04 1,12
2005 1,45 1,25 1,14
2006 1,81 1,60 1,23
2007 1,86 1,61 1,24
2008 1,67 1,43 1,24
2009 1,61 1,29 1,19
2010 1,76 1,51 1,22
2011 1,86 1,60 1,30

PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS

FINANCEIROS

Demonstrações Financeiras
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 QUADRO 2  
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS DOS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 
(Valores expressos em milhares de reais) 

31.12.2011 31.12.2010 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Vendas de produtos e serviços 1.298.080 1.019.150 

DEDUÇÕES 
Impostos sobre vendas  (22.435)               (17.113)                
Devoluções e abatimentos (16.707)               (22.038)                

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA (nota 18) 1.258.938 979.999 

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS (1.111.308)          (852.516)              

SOBRA BRUTA 147.630 127.483 

DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS 
Despesas com vendas (20.734)               (22.187)                
Despesas administrativas e gerais (60.803)   (51.426)                
Despesas financeiras (nota 19) (39.300)               (36.830)                
Receitas financeiras (nota 19) 52.387   38.976                 

(68.450)               (71.467)   

RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO 79.180 56.016 

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS (827)   (198)                     

SOBRAS  ANTES DA TRIBUTAÇÃO 78.353 55.818 
Imposto de renda (nota 25) (5.887)                 (3.040)                  
Contribuição social sobre o lucro (nota 25) (2.180)                 (1.136)                  

(8.067)                 (4.176)                  

SOBRAS LÍQUIDAS DO EXERCÍCIO 70.286 51.642 

DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS 
Fundo de reserva legal (7.276)                 (5.246)                  
FATES (7.947)                 (4.564)                  

(15.223)               (9.810)                  

REALIZAÇÃO DO FATES NO ANO 1.527                  -                           

SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 56.590 41.832 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstrações Financeiras
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(Valores expressos em milhares de reais) 
31.12.2011 31.12.2010 

1 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Sobras líquidas do exercício 70.286 51.642 
Ajustes para conciliar o resultado do exercício às disponibilidades geradas pelas atividades  
operacionais 

Depreciação, amortização e exaustão 18.785 16.037 
Variação monetária sobre empréstimos de longo prazo 13.483 11.508 
Variação monetária sobre contas a receber de longo prazo  (8.174)             (7.998)             
Provisão para contingências 11.323 4.078 
Baixa de ativo imobilizado 1.359 1.038 

107.062          76.305   
Variações nos ativos: 

Contas a receber (9.841)             16.142   
Estoques (5.302)             (4.980)             
Depósitos judiciais -   9.136   
Outros 3.802   (6.159)   

(11.341)   14.139   
Variações nos passivos: 

Contas a pagar a fornecedores 11.051            (275)                
Obrigações com associados 16.522            7.300              
Adiantamentos de clientes (1.750)             5.468              
Obrigações sociais e tributárias (7.726)             (4.051)             
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social 2.618   2.406              
Compensações de imposto de renda e contribuição social 5.449   1.769              
Outras contas a pagar 84   181   
Obrigações provisionadas (1.538)             (6.131)             

24.710            6.667              
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 120.431          97.111            
2 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Adições ao ativo permanente (43.453)   (21.485)   
DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS (ABSORVIDAS) PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (43.453)           (21.485)   
3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Aumento (redução) nos empréstimos e financiamentos (13.669)           95.690 
Constituição reserva desenvolvimento 3.222 2.630 
Destinações estatutárias: 

Distribuição sobras para associados (11.258)           (4.401)             
Utilização de recursos do FATES -                     (704)                
Baixa de capital dos associados demitidos/65 anos (1.935)             (4.398)             
Retenções de capital 2.138 1.613 
Retenções para fundo de capitalização agricultura 2.336 2.663 
Integralizações em cotas de participação 2.495              (284)                
Atualização de cotas de participação UBC 63                  493 

DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS (APLICADAS) PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS (16.608)           93.302            
4 - AUMENTO/REDUÇÃO NAS DISPONIBILIDADES 60.370            168.928           
No início do exercício 226.144 57.216 
No final do exercício 286.514 226.144 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA
QUADRO 4
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QUADRO 5 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
DEMONSTRAÇÕES DOS VALORES ADICIONADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2011 E DE 2010 
(Valores expressos em milhares de reais) 

31.12.2011 31.12.2010 
1. RECEITAS 
1.1. Vendas de mercadorias, produtos e serviços 1.294.800 1.008.258 
1.2. Outras receitas operacionais 3.280 10.892 
1.3. Outros resultados operacionais (827)               (198)               
1.4. Reversão (Provisão) para créditos de liquidação duvidosa 2.201             (64)                 
1.5. Devoluções e Abatimentos (16.707)          (22.038)          

1.282.747 996.850 

2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS 

2.1. Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos 1.089.709 836.318 
2.2. Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 48.383 43.045 
2.3. Perda / recuperação de valores ativos 295                314                

1.138.387 879.677 

3. VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2) 144.360 117.173 

4. DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 18.785 16.037 

5. VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4) 125.575 101.136 

6. VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA 

6.1. Receitas financeiras 52.387 38.976 
52.387 38.976 

7. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6) 177.962 140.112 

8. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

8.1. Pessoal 
8.1.1. Remuneração direta 25.410 20.529 
8.1.2. Benefícios 5.749 4.428 
8.1.3. FGTS 1.437 1.203 

8.2. Impostos, taxas e contribuições 
8.2.1. Federais 14.697 12.241 
8.2.2. Estaduais 20.992 13.380 
8.2.3. Municipais 91 93 

8.3. Remuneração de capital de terceiros 
8.3.1. Juros 27.148 23.498 
8.3.2. Outras despesas financeiras 12.152 13.098 

8.4. Remuneração de capitais próprios 
8.4.1. Sobras retidas 70.286 51.642 

177.962 140.112 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2011 E 2010
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Cooperativa possui 717 associados (725 em 2010) e suas atividades consistem basicamente em:

a) Comercialização de produtos agrícolas, pecuários, hortifrutigranjeiros, florícolas, piscícolas e apí-
colas dos associados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, silos e armazéns para estocagem dos 
produtos, equipamentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

b) Industrialização e comercialização de sementes e rações;

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

d) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuária aos associados;

e) Industrialização de produtos derivados do leite, batata e salgadinhos.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, abrangendo as Normas Brasileiras de Contabilidade, os Pronunciamentos, 
Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), a Lei do Coo-
perativismo n.° 5.764/71. De acordo com a Norma Contábil NBC TE – Entidades Cooperativas, as demons-
trações financeiras da Cooperativa foram padronizadas em nomenclaturas e em forma de apresentação.

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

Dentro do processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil para as normas inter-
nacionais de relatórios financeiros (IFRS), diversos pronunciamentos, interpretações e orientações foram 
emitidas durante o ano de 2009 com aplicação mandatória para os exercícios encerrados a partir de 
dezembro de 2010. A Administração da Cooperativa adotou integralmente as demonstrações financeiras 

em 31 de dezembro de 2011, retroagindo seus efeitos em 31 de dezembro de 2010, os Pronunciamentos, 
Interpretações e Orientações técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo 
Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), com vigência prevista para os exercícios sociais iniciados a 
partir de 1.º de janeiro de 2010.

Para propiciar a comparabilidade das demonstrações financeiras, os principais ajustes e reclassificações 
em 2010 foram:

- Ativo biológico e produto agrícola, as matrizes e reprodutores (suínos), considerados como ativos bioló-
gicos, foram reclassificados do grupo de Estoques no Ativo Circulante para o grupo “Ativo Biológico” no 
Ativo Não Circulante, sendo:

  

31.12.2011 31.12.2010 
Ativos Biológicos R$/ mil R$/ mil 
Criadeiras            4.379              4.456  
Reprodutores                 36                   43  

Total 4.415             4.499               
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As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos seguin-
tes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais:

• os ativos classificados como disponíveis para venda;
• ativos biológicos.

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os ativos circulante e não circulante, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valo-
res prováveis de realização e as aplicações financeiras reconhecem os rendimentos pro rata temporis. Os 
passivos circulante e não circulante, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

APURAÇÃO DAS SOBRAS E PERDAS DO EXERCÍCIO
 
 O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência 
de exercícios e considera:
 
• os rendimentos, encargos e efeitos das variações monetárias, calculados a índices ou taxas ofi-
ciais, incidentes sobre os ativos e passivos; e
• os efeitos dos ajustes dos ativos para o valor de mercado ou de realização, quando aplicável.
 
 A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios 
inerentes ao produto são transferidos para o comprador. A receita de serviços prestados é reconhecida no 
resultado em função de sua realização. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa 
na sua realização.
 
MOEDA ESTRANGEIRA
 
 Os ativos e passivos monetários denominados em moedas estrangeiras foram convertidos para 
reais pela taxa de câmbio da data de fechamento do balanço. As diferenças decorrentes de conversão 
de moeda foram reconhecidas na demonstração de sobras ou perdas. 
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CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
 
 Compreende o saldo em caixa e depósitos bancários e aplicações financeiras registradas ao 
custo, acrescidas dos rendimentos líquidos incorridos até a data do balanço, que não superam o valor de 
mercado.

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

São registrados no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das 
variações monetárias ou cambiais, quando contratadas, ajustados a valor presente, quando aplicável e 
deduzidos de provisão para créditos de realização duvidosa, calculada com base na análise individual 
das contas a receber em montante considerado suficiente para cobrir eventuais prejuízos na realização 
desses créditos.
 
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
 
Constituída em montante considerado suficiente para fazer frente a eventuais perdas na realização das 
contas a receber, após análise detalhada dos créditos vencidos e pareceres dos assessores jurídicos da 
Cooperativa.
 
PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CONTAS A RECEBER DE ASSOCIADOS
 
Constituída em montantes considerados suficientes de acordo com a capacidade de pagamento de cada 
associado. Os valores a receber dos associados demitidos, eliminados ou excluídos são integralmente 
provisionados ao final de cada exercício.
 
ESTOQUES
 
 Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excedem seus valores rea-
lizáveis líquidos. A metodologia do custo médio dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição e 
transporte. No caso de estoques acabados e estoques em elaboração, o custo inclui os gastos gerais de 
fabricação com base na capacidade normal de operação.
                                                 
CONTAS A RECEBER E A PAGAR AOS ASSOCIADOS

O registro contábil das transações com associados é efetuado de acordo com a natureza das operações, 
e incorpora os encargos incorridos até a data do balanço, quando aplicável.

INVESTIMENTOS
 
 Os investimentos estão avaliados pelo custo médio de aquisição por tratar-se principalmente de 
investimentos em outras cooperativas.

IMOBILIZADO

Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação é calculada pelo método linear 
às taxas mencionadas na nota explicativa n.º 12 e leva em consideração o valor residual e o tempo esti-
mado de vida útil dos bens, de acordo com o CPC 27 – Ativo Imobilizado. 
 
 A cooperativa optou pela não adoção do custo atribuído (deemed cost) aos seus ativos imobiliza-
dos, conforme facultado pelo CPC 27 e ICPC 10.
 
Os gastos são capitalizados somente quando há aumento nos benefícios econômicos do imobilizado. 
Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa.
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DIREITOS E OBRIGAÇÕES
 
Atualizados por encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de modo que reflitam os valores 
incorridos até a data do balanço.
 
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
 
Reconhecidos inicialmente líquidos dos custos de transação, sendo apresentados pelo custo amortizado, 
atualizados pelos encargos incorridos até o final dos exercícios, nos termos dos contratos vigentes, os 
quais são contabilizados como despesas financeiras. 

PROVISÕES
 
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Cooperativa possui uma obrigação legal ou constituída 
como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar 
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
 
DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Os demais ativos circulantes e não circulantes são demonstrados aos valores de custo ou realização, in-
cluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos. Em razão das características operacionais não são 
aplicáveis ajustes ao valor presente líquido e/ou valor justo de realização.
  
Os demais passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou exigí-
veis, acrescidos, quando aplicáveis, dos respectivos encargos e variações monetárias e cambiais, sendo 
utilizado o ajuste a valor presente quando aplicável.
 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
 
Os impostos são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição so-
cial sobre o lucro tributável, sendo 15% mais adicional de 10% aplicável sobre o lucro excedente, para 
o imposto de renda e 9% para a contribuição social, incidentes sobre os atos não-cooperados do ano e 
consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% 
do lucro real.
 
REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01 – Redução ao valor recuperável de ativos, o ativo está 
desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável, seja por venda ou uso no curso 
normal das operações. Anualmente, devem ser analisados se existem indicadores que apontem para tal 
e, em caso positivo, a perda deve ser reconhecida no resultado.

A Cooperativa Agropecuaria Castrolanda realiza anualmente análises de indicadores internos e externos 
de desvalorização de ativos, na forma do CPC 01 em todas as suas unidades geradoras de caixa. Em 
2011, foi realizado o impairment test, com base em laudo de avaliação de empresa externa e indepen-
dente, bem como de avaliadores internos, na Unidade de Beneficiamento de Cereais, sendo esta a mais 
relevante em termos de ativos. De acordo com as análises e avaliações realizadas, constatou-se que não 
há necessidade de ajustes nos valores do imobilizado na forma do CPC 01.

INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS

A Cooperativa não adota quaisquer políticas relacionadas com instrumentos financeiros. Dessa forma 
não são aplicáveis o reconhecimento de valores justos, conforme demonstrado na Nota Explicativa n° 22.
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ATO COOPERATIVO E NÃO COOPERATIVO

Segundo a NBCT 10.8 - Sociedades cooperativas, estas devem evidenciar separadamente, a composi-
ção do resultado de determinado período, considerando os ingressos diminuídos dos dispêndios do ato 
cooperativo, e das receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo, conforme demonstrado na Nota 
Explicativa n° 24.

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição Taxas R$/mil R$/mil 
Caixa 2.084                2.913              
CDB/CDI de 100% a 103% do CDI 282.617            217.949          
Conta Poupança tr + 0,5% a.m. 1.813                4.901              
Títulos de Capitalização tr + 0,5% a.m. -                    381                 
Total 286.514 226.144 

NOTA 04 – CAIXA DE EQUIVALENTES DE CAIXA
 
As aplicações financeiras estão representadas como segue:

NOTA 05 - SALDOS COM ASSOCIADOS

 As contas a receber de associados estão representadas como segue:

 

R$/ mil 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 
Curto Prazo 
Financiamentos para custeios 123.810        111.505      -               -              
Financiamentos para capital de giro 56.229          70.633        22.654         19.231         
Conta Produção 13.347          12.634        25.395         22.656         
Financiamentos para cotas de participação 3.302            2.941          -               -              
Financiamentos para investimentos 2.365            2.350          -               -              
Conta Movimento 382               766             6.239           7.718           
ICMS a pagar -               -             223              173              
Outros  -               -             993              100              
Provisão para aquisição de produtos agrícolas e pecuários -               -             20.746         11.919         

199.435        200.829      76.250         61.797         
Longo Prazo 
Financiamentos para cotas de participação 15.939          15.938        -               -              
Financiamentos para capital de giro 9.213            10.274        -               -              
Financiamentos para investimentos 8.277            9.473          -               -              
Financiamentos para custeios -               59               -               -              
Fundo mútuo agrícola -               -             5.978           3.909           

33.430          35.744        5.978           3.909           

Total 232.865        236.573      82.228         65.706         

Ativo Passivo 
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A rubrica “financiamento para custeios” refere-se a recursos fornecidos aos associados para aplicação 
na atividade agropecuária.

A rubrica “financiamentos para capital de giro” refere-se às linhas PRODECOOP GIRO E PROCAP GIRO, 
destinadas às cooperativas para melhoria de seu fluxo de caixa, equalizadas com encargos de 6,75% a. 
a., com prazo máximo de 6 anos.

A rubrica “conta produção” refere-se à movimentação de aquisição de insumos agropecuários e a venda 
da produção agropecuária dos associados.

NOTA 06 - CLIENTES

As contas a receber de clientes estão representadas como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Duplicatas a receber           79.965            58.658  
Cheques                607                 180  
Dívidas renegociadas                576                   71  
Outros                120                   92  
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa            (2.792)            (2.071) 
Total           78.476            56.930  

NOTA 07 - ESTOQUES

Os estoques estão representados como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Insumos agrícolas           42.801            43.726  
Produtos agrícolas           14.010              8.449  
Produtos lácteos - UBL             9.115              5.061  
Rações/matéria prima             7.114              5.485  
Mercadoria em depósitos de terceiros             5.290              5.739  
Loja agropecuária             4.003              3.084  
Unidade de produção de leitões             1.467              1.326  
Produção pecuária granjas             1.054              1.054  
Sementes de trigo/triticale             1.015              1.519  
Sementes de batata                994              1.502  
Sementes de feijão                883              1.176  
Sementes de pastagem/forrageira                770              1.032  
Sementes de milho                594                 326  
Sementes de soja                141                 275  
Outros             3.211              2.907  
Total           92.462            82.661  
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Insumos agrícolas
Representados substancialmente por defensivos, fertilizantes e corretivos registrados ao valor de custo, 
que não excede seus valores realizáveis líquidos.

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

NOTA 08 - IMPOSTOS A RECUPERAR 

Estão representados como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
IRRF s/aplicações financeiras             2.600              1.916  
ICMS 
Total             4.322              6.911  

NOTA 09 - OUTRAS CONTAS A RECEBER - CURTO PRAZO

Estão representadas como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Contas a receber de coligadas             4.469              3.740  
ICMS sobre aquisição de imobilizado             1.039              1.037  
Contas a receber de terceiros                134                 395  
Outros             1.298              1.666  
Total             6.940              6.838  

NOTA 10 - OUTRAS CONTAS A RECEBER - LONGO PRAZO

Estão representadas como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Imóveis destinados a venda             8.158              8.825  
ICMS sobre aquisições de imobilizado             1.334              1.615  
Impostos a recuperar                408                 408  
Outros                431                 515  
Total 10.331 11.363 
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O montante de R$ 8.158 mil refere-se integralmente, a imóveis recebidos de terceiros e ex-associados, em 
garantia de dívidas existentes com a Cooperativa, os quais pela sua natureza, não podem ser utilizados 
na operação normal da Castrolanda. Esses montantes estão contabilizados líquidos da provisão para des-
valorização desses imóveis, sendo que seus valores de realização não ultrapassam o valor de mercado.

NOTA 11 - INVESTIMENTOS

Os investimentos são representados como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Sicredi             1.407              1.081  
Cooperativa Central de Laticínios do Paraná             1.017              1.017  
Coonagro                226                 115  
Eletrorural                218                   78  
Outros investimentos                  83                   82  
Total 2.951 2.373 

A Sicredi é uma cooperativa de crédito que atua na região dos Campos Gerais, na qual a Cooperativa 
Castrolanda detém uma participação 6,31%, em função de sua movimentação financeira junto a esta 
instituição.

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

NOTA 12 - IMOBILIZADO

O ativo imobilizado está representado como segue:
      R$ mil

 

TIPO  TX DEPREC.  SALDO EM  
31/12/2010  

 INCREMENTOS   BAIXAS  
 TRANSFE-  
RÊNCIAS  

  
DEPRECIAÇÃO/  

EXAUSTÃO  
SALDO EM  
31/12/2011  

TERRENOS 10.918           363                     -          -                -                      11.281          
EDIFICIOS 3,5% e 4% 62.686           311                     (345)        3.324            (2.678)                 63.298          
ARMAZENS METÁLICOS 5% 12.763           187                     (4)            45                 (835)                    12.156          
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 7,5% e 10% 76.569           4.901                  (635)        2.858            (9.588)                 74.105          
VEÍCULOS 15% 1.405             906                     (167)        -                (353)                    1.791            
EMBALAGENS 20% 317                98                       -          -                (161)                    254               
MOVEIS E UTENSILIOS 10% 1.475             309                     (29)          16                 (228)                    1.543            
FERRAMENTAS 10% 1.166             135                     (7)            -                (140)                    1.154            
INSTALAÇÕES 8,5% e 10% 20.448           741                     (78)          4.750            (2.287)                 23.574          
PAVIMENTAÇÃO 10% 5.067             214                     -          2.223            (795)                    6.709            
COMPUTADORES E PERIFERICOS 20% 1.922             1.154                  (58)          -                (708)                    2.310            
CONSTRUCAO EM ANDAMENTO 450                14.104                -          (5.248)           -                      9.306            
FATURAMENTO ANTECIPADO 546                3.548                  -          (2.783)           -                      1.311            
ADIANTAMENTOS 594                9.887                  -          (5.185)           -                      5.296            
TERRENOS-N/OPER. 2.366             22                       (9)            -                -                      2.379            
EDIFICIOS-BENS N/OPER. 184                -                     -          -                -                      183               
TOTAL 198.876         36.880                (1.332)     -                (17.773)               216.650        
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Os principais incrementos efetuados ao ativo imobilizado da Cooperativa em 2011 referem-se à ampliação 
da capacidade estática em 23 mil ton e aumento do fluxo de 60 ton/hora para 150 ton/hora na Unidade de 
Beneficiamento de Cereais da matriz. Na Usina de Beneficiamento de Leite foi realizada adequação nas 
linhas de produção em atendimento à parcerias.

NOTA 13 – ATIVO BIOLÓGICO

Os ativos biológicos estão representados como segue:

                                                                                                                                                          R$ mil

 

Custo Depreciação 
corrigido Acumulada 31.12.2011 31.12.2010 

Florestas 11.991            5.296                  6.695           6.014           
Semoventes 4.729              189                     4.539           4.762           
Total 16.720            5.486                  11.234         10.776         

Total Líquido 

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

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

NOTA 14 - FORNECEDORES

As obrigações com fornecedores estão representadas como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Fornecedores mercado interno pessoa jurídica           26.073            14.903  
Serviços prestados de transporte                883              1.031  
Fornecedores mercado interno pessoa física                  30                     1  
Total 26.986 15.935 
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NOTA 15 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Estão representados como segue:

        R$ mil

 

Cotação Taxas 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 
Insumos Agrícolas Moeda nacional 6,75 % a.a. 95.966 94.344 -   -              
Comercialização EGF Moeda nacional 6,75 % a.a. 72.998 59.180 -              -              
Capital de Giro Moeda nacional 6,75 % a.a. 51.727 48.436 77.374 68.272 
Repasses para associados Moeda nacional 3% a 6,75 a.a. 11.278         26.476         2.764           2.907           
Aquisição de imobilizados Moeda nacional 3% a 6,75 a.a. 7.369           8.142           53.065         65.288         
Adto. Contrato de Compra Moeda estrangeira  2,75% a.a. + var.  

cambial  703              548              -              -              
PESA Moeda nacional IGP-M + 3% a.a. 670              411              12.624         13.095         
Outras modalidades Moeda nacional 3% a 6,75 a.a. 404              321              2.828           2.536           

241.115       237.858       148.655       152.098       

Longo Prazo Curto Prazo 

Os contratos nos financiamentos - PESA estão classificados como repasse para associados - moeda na-
cional e outras modalidades - moeda nacional, no montante 
de R$ 13.294 mil (R$ 13.506 mil em 2010), e são atualizados pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, 
com variação do índice limitado ao teto de 0,759 % ao mês, na condição de adimplemento das parcelas 
dos contratos. 
 
Os empréstimos e financiamentos possuem garantias oferecidas na forma de: hipotecas, penhor mercan-
til, aval e fiança dos diretores e notas promissórias rurais emitidas pelos associados, com vencimento final 
em 31 de outubro de 2025.
 
Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo em 31 de dezembro de 2011, são os seguin-
tes:

   

R$ mil 
Ano Saldo 

2013 28.399          
2014 28.399          
2015 28.399          

Após 2016 63.458          
Total 148.655         

Demonstrações Financeiras



53

RELATÓRIO ANUAL 2011

NOTA 16 - OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS

Estão representadas como segue:
   R$ mil

 

Descrição  31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 
Provisão para obrigações trabalhistas 5.824   4.877                -                    -                    
Provisão para contingências -                    -                    33.186               21.863               
Tributos em processo de compensação  -                    -                    3.097                5.694                
Provisão p/atualização de cotas UBC 175   63                     -                    -                    
Total 5.999   4.940                36.283               27.557               

        Curto Prazo       Longo Prazo 

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E FISCAIS

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

NOTA 17 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
 
 O capital social, totalmente integralizado em 31 de dezembro de 2011, é de R$ 69.855 mil (R$ 
61.554 mil em 2010), pertencentes inteiramente a associados domiciliados no país. De acordo com 
o Estatuto Social, cada associado tem direito a um voto, não importando o número de suas quotas 
partes.
 
 As retenções e integralizações de capital no exercício de 2011 totalizaram R$ 7.393 mil (R$ 
5.322 mil em 2010), além de incorporações de sobras ao capital no montante de R$ 3.267 mil (R$ 
4.938 mil em 2010).
 
 O valor do capital social já reflete as baixas dos associados demitidos e baixas relativas ao 
sistema de cotas no exercício de 2011, que totalizaram R$ 2.359 mil (R$_5.728 mil em 2010). 
 
 Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas do exercício serão destinadas 
conforme aprovação em assembleia dos associados.
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RESERVAS DE SOBRAS E FUNDOS LEGAIS E ESTATUÁRIOS
 
Estão representadas como segue:

 

31.12.2011 31.12.2010 
Descrição R$/ mil R$/ mil 
Fundos de desenvolvimento         185.588          157.331  
Fundo de reserva legal           51.453            41.842  
Fundo de assistência técnica, educacional e social - FATES           29.632            23.212  
Total         266.673          222.385  

a) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

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

b) FUNDO DE RESERVA LEGAL
 
Calculado à taxa de 10%, no mínimo, das sobras 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

Calculado à taxa de 5%, no mínimo, sobre a sobra líquida do exercício e destina-se à prestação de assis-
tência aos associados, seus familiares e aos empregados da Cooperativa. 
 
Agregam também a este fundo, doações sem destinação especial, e os resultados de operações com ato 
não-cooperativo deduzido o resultado das aplicações financeiras.
 
NOTA 18 – RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

 

31.12.2011 31.12.2010 
R$/mil R$/mil 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Vendas de produtos e serviços 1.298.080 1.019.150 

1.298.080 1.019.150 
DEDUÇÕES 

Impostos sobre vendas  (22.435)   (17.113)             
Devoluções e abatimentos (16.707)               (22.038)             

(39.142)               (39.151)             

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.258.938 979.999 
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NOTA 19 – RECEITA E DESPESAS FINANCEIRAS

 

31.12.2011 31.12.2010 
R$/mil R$/mil 

Juros 16.626              21.965            
Descontos e negociações financeiras 3.885   3.601              
Rendimentos com aplicação financeira 27.923              11.336            
Outras 3.953                2.074              
Total Receita Financeira 52.387 38.976 

Juros sobre empréstimos e financiamentos (11.428)   (17.023)           
Custo aplicação financeira (15.507)   (6.817)             
Descontos (2.846)   (3.113)             
Provisões para devedores duvidosos (7.401)               (7.075)             
Outros (2.118)               (2.802)             
Total Despesas Financeiras (39.300) (36.830) 

Resultado Financeiro Líquido 13.087 2.146 

NOTA 20 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

As transações com cooperativas coligadas em sua maior parte são efetuadas segundo acordos comer-
ciais de compra e venda de produtos agropecuários, e estão de acordo com as práticas usuais de mer-
cado. Os saldos em 31 de dezembro são:

                                                                                                                                                   R$ mil

 

31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2010 
Cooperativa Agroindustrial Batavo 2.325           98                -              -              7.303           4.394              
Capal Cooperativa Agroindustrial 1                  7                  -              -              5                  -                  
Cooperativa Agropecuária Caetê 30                6                  4.197           3.739           478              294                 
Cooperativa de Eletrificação Rural Castrolanda -              -              -              -              392              372                 
Total 2.356           111              4.197           3.739           8.178           5.060              

Contas a Receber 
Outras Fornecedores e outras 

Contas a Pagar Contas a Receber 
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NOTA 21 - COBERTURA DE SEGUROS
 
A Cooperativa possui apólices de seguros em valor considerado suficiente para cobrir eventuais sinistros, 
sendo os seguintes os valores de cobertura básica (incêndio). As premissas de risco adotadas, dada a 
sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das demonstrações financeiras, consequen-
temente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes.

 

31.12.2011 31.12.2010 
R$/mil R$/mil 

Parque Industrial 75.000              60.000            
Veículos 2.355   2.093              
Estoques e outros bens patrimoniais 159.414            130.254          
Total 236.769 192.347 

NOTA 22 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS
 
A Cooperativa mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é 
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabili-
dade 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 condi-
zentes 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 disponibilidades, incluin-
do 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 tem taxas que se aproximam do valor de 
mercado. Para os demais empréstimos e financiamentos, inclusive os denominados em moeda estrangei-
ra, 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. 
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e) Composição de saldos

Em atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os saldos contábeis e os valores de mercado 
dos instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 estão identifi-
cados a seguir:

R$ mil

 

Saldo contábil Valor de 
Descrição consolidado mercado  (2) 

Empréstimos em financiamentos                     389.770                      389.770  
Contas a receber                     311.518                      311.518  
Aplicações financeiras                     284.430                      284.430  
Fornecedores                       26.986                        26.986  
Disponibilidades                         2.084                          2.084  
Outras contas a receber  (1)                       17.271                        17.271  
Total                  1.032.059                   1.032.059  
(1)  Devido à inexistência de mercado organizado, não foi possível avaliar os montantes 
referentes às outras contas a receber. 
(2)  Não Auditado 

f) Risco de liquidez

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

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

h) Gerenciamento de Riscos

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

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

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

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos comercializados ou produ-
zidos 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.
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• Risco de taxa de juros

O risco associado 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 recur-
sos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixada.
 
• Risco de crédito
 
 Esses riscos são administrados por normas específicas de aceitação de clientes e associados, 
análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por cliente, tendo a sua  carteira de clientes 
pulverizada.
 
• Risco cambial

A administração da Cooperativa optou por não realizar operações envolvendo instrumentos financeiros 
derivativos (swap) para proteger seu passivo ou exposição líquida em moeda estrangeira dos efeitos de 
eventuais variações cambiais. A exposição em 31 de dezembro de 2011 ao fator de risco de mercado taxa 
de câmbio, repassado aos associados, é a seguir demonstrada:

 

R$ mil US$ mil 
Empréstimos em moeda estrangeira (*) 703 375 
Valor da exposição líquida 703 375 

(*) Devido a Relevância, não detalhamos a rentabilidade às variações do câmbio. 

31.12.2011 

NOTA 23 - PRODUTOS AGRÍCOLAS DE ASSOCIADOS EM DEPÓSITO
 
 Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa mantinha em depósito, em seus armazéns, 
produtos agrícolas de propriedade de associados. Estes estoques não pertencem à Cooperativa, razão 
pela qual não integram seus saldos de estoque para efeitos contábeis. A título de informação, demons-
tramos a composição desses estoques, com base no preço mínimo estabelecido pelo Governo Federal, 
como segue:
        R$ mil

 

Produto qtde (t) total R$ qtde (t) total R$ 
Trigo 72.562           28.569           66.910           27.226           
Soja 5.141             2.112             3.566             1.492             
Sementes 3.052             1.425             1.188             451                
Milho 1.300             386                1.910             386                
Outros  82                  109                1.178             659                
Aveia 10                  2                    667                175                
Triticale -                 -                 470                121                
Total 82.147           32.603           75.889           30.510           

31.12.2011 31.12.2010 
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NOTA 24 - DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS DE ATO COOPERATIVO E 
NÃO COOPERATIVO

Atendendo ao disposto no Artigo nº 65, parágrafo único do Estatuto Social e NBC T 10.8 (Entidades Co-
operativas), demonstramos a seguir o resultado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 
de 2010 de ato cooperativo e ato não cooperativo:

R$ mil
 ATO  

COOPERATIVO 
ATO NÃO  

COOPERATIVO 31.12.2011 31.12.2010 

GERAL 
Ingressos e receitas de vendas            1.200.678                 97.402     1.298.080   1.019.150  
Impostos com ingressos e vendas               (34.348)                 (4.794)       (39.142)      (39.152) 
Dispendios e custos de vendas          (1.037.140)               (74.168)  (1.111.308)    (858.582) 
Dispendios e despesas operacionais               (72.200)                 (9.336)       (81.536)      (67.546) 
Resultado antes dos efeitos financeiros                 56.990                   9.104          66.094        53.870  
Efeitos financeiros                   5.584                     (564)           5.020         (2.030) 
Outros resultados operacionais                 (1.065)                     237             (828)           (198) 
Sobra e lucro liquido do exercício                 61.509                   8.777          70.286        51.642  

NOTA 25 – IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTE

 

31.12.2011 31.12.2010 
R$/mil R$/mil 

Sobras antes da tributação 78.353   55.818            

26.640   18.978            

Adições permanentes e outros 19.737   7.900              
Exclusões permanentes e outros (12.357)   (2.960)             
Resultado não tributável do ato cooperativo (61.509)   (48.201)           
Lucro Real Tributável 24.224   12.557            

Imposto de renda e contribuição  
social no resultado corrente: 

Imposto de renda 5.887   3.040              
Contribuição Social 2.180   1.136              

8.067   4.176              

Alíquota efetiva 10% 7% 

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

Em conformidade com o artigo 111 da lei n° 5.764/71, são tributadas as operações do ato não cooperati-
vo, previstas nos artigos 85, 86 e 88.
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NOTA 26 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRE-
CIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES - LAJIDA INFORMAÇÃO ADICIONAL (NÃO AUDITA-
DO)

 

31.12.2011 31.12.2010 
R$/ mil R$/ mil 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Vendas de produtos e serviços 1.298.080 1.019.150 
(-) Impostos sobre vendas  (22.435)   (17.113)            
(-) Devoluções e abatimentos (16.707)   (22.038)            

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 1.258.938   979.999           

(-) Custos dos produtos e serviços (1.111.308)       (852.516)          
(-) Despesas (77.344)   (75.841)            

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 70.286 51.642 

AJUSTES DE CUSTOS E DESPESAS QUE NÃO PROMOVEM A SAÍDA DE CAIXA 
(+) Depreciação e amortização 18.785             16.037             
(+) Resultado financeiro (13.087)            (2.146)              
(+) Impostos sobre a renda e contribuição social 8.067               4.176               

LUCRO ANTES DOS JUROS, IMPOSTOS, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 84.051 69.709 

Frans Borg
Diretor Presidente

Willem Berend Bouwman
Diretor Vice Presidente

Marco Antonio do Prado
Contador

CRC-PR 027680/O-9
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BALANÇO SOCIAL
(Valores expressos em Reais/mil)      

1) Base de Cálculo Ano 2011 Ano 2010

 Receita Líquida (RL) 1.258.938 979.999

 Resultado Operacional (RO) 79.180 56.016

 Folha de Pagamento Bruta (FPB) 28.651 24.564

2) INDICADORES SOCIAIS INTERNOS VALOR
% SOBRE 

FPB

% SOBRE 

RL
VALOR

% SOBRE 

FPB

% SOBRE 

RL

 Alimentação 2.698 9,42% 0,21% 2.181 8,88% 0,22%

 Encargos Sociais Compulsórios 3.612 12,61% 0,29% 2.525 10,28% 0,26%

 Previdência Privada ¹ 142 0,50% 0,01%  -   0,00% 0,00%

 Seguro de Vida em Grupo 117 0,41% 0,01% 97 0,39% 0,01%

 Saúde 1.076 3,76% 0,09% 795 3,24% 0,08%

 Transporte Coletivo 901 3,15% 0,07% 743 3,03% 0,08%

 Habitação 76 0,27% 0,01% 98 0,40% 0,01%

 Segurança e saúde no Trabalho 817 2,85% 0,06% 547 2,23% 0,06%

 Educação, Capaciação e Desenvolvimento Profissional 646 2,26% 0,05% 547 2,22% 0,06%

 Cultura e Lazer 207 0,72% 0,02% 195 0,79% 0,02%

 Participação nos Lucros ou Resultados 2.553 8,91% 0,20% 2.085 8,49% 0,21%

 Total - Indicadores Sociais Internos 12.845 44,83% 1,02% 9.813 39,95% 1,00%

3) INDICADORES SOCIAIS - COOPERADOS VALOR
% SOBRE 

RO

% SOBRE 

RL
VALOR

% SOBRE 

RO

% SOBRE 

RL

 Educação, cursos e treinamentos  108 0,14% 0,01% 137 0,25% 0,01%

 Eventos realizados para jovens e esposas 121 0,15% 0,01% 63 0,11% 0,01%

 Esporte 104 0,13% 0,01% 120 0,21% 0,01%

 Investimentos em novas oportunidades com geração de renda 11.933 15,07% 0,95% 9.065 16,18% 0,93%

 Investimentos de infra-estrutura na Comunidade 477 0,60% 0,04% 978 1,75% 0,10%

 Total - Indicadores Sociais - cooperados 12.743 16,09% 1,01% 10.364 18,50% 1,06%

4) CONTRIBUIÇÕES PARA A SOCIEDADE

 Donativos 156 0,20% 0,01% 164 0,29% 0,02%

 Incentivo a cultura e educação 0,00% 0,00% 35 0,06% 0,00%

 Tributos (excluídos encargos sociais) 44.400 56,07% 3,53% 37.465 66,88% 3,82%

 TOTAL - INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 44.556 56,27% 3,54% 37.665 67,24% 3,84%

5) INDICADORES AMBIENTAIS

 Relacionados com a Operação da Empresa 2.386 3,01% 0,19% 1.138 2,03% 0,12%

 TOTAL DOS INVESTIMENTOS EM MEIO AMBIENTE 2.386 3,01% 0,19% 1.138 2,03% 0,12%

6) INDICADORES DO QUADRO FUNCIONAL

 Nº de empregados efetivos no final do período 759 632

 Nº de empregados temporários no final do período 36 58

 Nº de admissões durante o período 431 451

 Nº de demissões no período 343 339

 Nº de prestadores de serviços terceirizados 59 59

 Nº de estagiários remunerados 7 4

 Nº de estagiários sem remuneração 9 1
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 Nº de empregados afastados 22 15

 Nº de empregados portadores de deficiência ou necessidade especiais 40 14

 Nº de mulheres que trabalham na empresa 112 96

 % de cargos de chefia ocupados por mulheres 4% 13%

 Nº de negros que trabalham na empresa 70

 % de cargos de chefia ocupados por negros 0% 6%

 Classificação por idade 

 colaboradores até 18 anos 20 21

 colaboradores de 19 a 30 anos 414 359

 colaboradores de 31 a 45 anos 280 257

 colaboradores acima de 45 anos 81 68

 Tempo de serviço 

 até 1 ano de Cooperativa 256 355

 de 1 a 5 anos de Cooperativa 360 194

 de 5 a 10 anos de Cooperativa 84 80

 de 10 a 20 anos de Cooperativa 61 43

 acima de 20 anos de Cooperativa 34 33

 Estado civil 

 solteiros 384 314

 casados 262 249

 convivente "amaziado" 135 129

 divorciados 12 11

 viúvos 2 2

 Grau de instrução 

 Nível Superior 141 123

 Nível Médio 412 313

7) INDICADORES DO QUADRO SOCIAL

 Nº de cooperados ao final do período 717 725

 Nº de cooperados ativos 717 725

 Nº de cooperados inativos 0 0

 Nº de mulheres cooperadas 114 116

 Variação do nº de cooperados no período -7 -25

 Nº de comitês setoriais 7 6

 Nº de participantes de comitês 35 25

 Nº de participantes em Assembléias Gerais no período 165 146

 Nº de cursos, palestras e treinamentos 163 35

 Nº de participantes em cursos, palestras e treinamentos 5.181 2.476

8) INFORMAÇÕES RELEVANTES QUANTO AO EXERCÍCIO DA CIDADANIA EMPRESARIAL

Relação entre o piso e teto salarial na cooperativa 1,71 2,67

Nº total de acidentes de trabalho 7 26

Valor adicionado total a distribuir 177.962 140.112

      

Balanço Social
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Balanço Social

2011 2010

Os projetos sociais e ambientais desenvolvidos pela empresa 

foram definidos:

(    ) pela direção

( X ) direção e gerências

(    ) todos os empregados

(    ) pela direção

( X ) direção e gerências

(    ) todos os empregados

Os padrões de segurança e salubridade no ambiente de traba-

lho foram definidos:

(    ) pela direção

(   ) direção e gerências

( X ) todos os empregados + CIPA

(    ) pela direção

( X ) direção e gerências

(   ) todos os empregados

A previdência privada contempla: ¹

(    ) pela direção

(   ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

(    ) pela direção

(    ) direção e gerências

(   ) todos os empregados

A participação nos lucros ou resultados contempla:

(    ) pela direção

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

(    ) pela direção

(    ) direção e gerências

( X ) todos os empregados

Na seleção dos fornecedores, os mesmos padrões éticos e de 

responsabilidade social adotados pela empresa:

(    ) não são considerados

( X ) são sugeridos

(    ) são exigidos

(    ) não são considerados 

( X ) são sugeridos

(    ) são exigidos

Quanto à participação dos empregados em programas de 

trabalho voluntário, a empresa:

(    ) não se envolve

( X ) apóia

(    ) organiza e incentiva

(   ) não se envolve

( X ) apóia

(    ) organiza e incentiva

Número total de reclamações e críticas de clientes e consu-

midores:²

(    ) não são considerados

( X ) são sugeridos

(    ) são exigidos

(    ) não são considerados 

( X ) são sugeridos

(    ) são exigidos

Quanto à participação dos empregados em programas de 

trabalho voluntário, a empresa:

na Cooperativa: 325

no Procon: 0

na Justiça: 0

na Cooperativa: 11

no Procon: 0

na Justiça: 0

Balanço Social
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  KPMG Auditores Independentes
  Al. Dr. Carlos de Carvalho, 417 - 16º
  80410-180 - Curitiba, PR - Brasil
  Caixa Postal 13533
  80420-990 - Curitiba, PR - Brasil
  Central Tel.: 55 (41) 3544-4747
  Fax: 55 (41) 3544-4750
  Internet: www.kpmg.com.br

INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT
ON THE FINANCIAL STATEMENTS
To the Members and Management of 
Cooperativa Agropecuária Castrolanda 
Castro - PR 

We have examined the accompanying financial statements of Cooperativa Agropecuária Castrolanda (the 
“Cooperative”), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2011 and the related 
statements of operations, changes in members’ equity and cash flows for the year then ended, and a sum-
mary of significant accounting policies and other notes to the financial statements.

Management responsibility for the financial
statements
Cooperative Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial state-
ments in accordance with Brazilian generally accepted accounting principles, and for such internal control 
as Management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from 
material misstatement, whether due to fraud or error.

Independent auditors’ responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit, which we con-
ducted in accordance with Brazilian and international auditing standards. Those standards require that we 
comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whe-
ther the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing selected procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclo-
sures in the financial statements.  The procedures selected depend on the auditor’s judgment, including the 
assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. 
In making those risk assessments, the auditor considers the internal controls relevant to the Cooperative’s 
preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are ap-
propriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the 
Cooperative’s internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies 
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the ove-
rall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our 
audit opinion.

 

KPMG Auditores Independentes., uma sociedade simples bra-
sileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede 
KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entida-
de suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian limited liability 
company and a member firm of the KPMG network of indepen-
dent member firms affiliated with KPMG International Coopera-
tive (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Opinion

In our opinion, the aforementioned financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of Cooperativa Agropecuária Castrolanda as of December 31, 2011 and the performance of its ope-
rations and its cash flows for the financial year then ended, in accordance with Brazilian generally accepted 
accounting principles.

Other matters 

Statements of added value 

We have also examined the statements of added value for the year ended December 31, 2011, disclosure 
of which is required by Brazilian corporation law. These statements were subject to the audit procedures 
aforementioned and in our opinion are presented fairly, in all material respects, in relation to the financial 
statements taken as a whole.

Castro, January 31, 2012

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6-F-PR

Marcello Palamartchuk
Accountant CRC-PR 049038/O-9

 

KPMG Auditores Independentes., uma sociedade simples bra-
sileira, de responsabilidade limitada, e firma-membro da rede 
KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative (“KPMG International”), uma entida-
de suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian limited liability 
company and a member firm of the KPMG network of indepen-
dent member firms affiliated with KPMG International Coopera-
tive (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Castro, January 31, 2012

AUDIT COMMITTEE REPORT
The Audit Committee of Cooperativa Agropecuária Castrolanda, having monitored 
Cooperative management through site inspections and examination of documents 
and trial balances, having reviewed the financial statements for the year ended De-
cember 31, 2011 pursuant to applicable legal and bylaw requirements, and having 
regard to the accompanying report by KPMG Auditores Independentes and the 
information and clarification provided thereby, is of the opinion that the aforesaid 
financial statements reflect fairly the Cooperative’s financial position and results of 
operations.  These documents are therefore fit to be submitted to Cooperative Mem-
bers for examination and approval.

Alexander Augustus Mittelstedt   Mario de Araújo Barbosa

 
 
 Jan Haasjes
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TABLE 1 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010 
(Amounts stated in thousands of dollars and reais) 1,8751 1,6654 

ASSETS 31-Dec-11 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-10 
CURRENT 

Cash and cash equivalents (note 4) 152.799 135.790 286.514 226.144 
Member accounts receivable (note 5) 106.360 120.590 199.435 200.829 
Trade accounts receivable (note 6) 41.852 34.184 78.476 56.930 
Inventories (note 7) 49.310 49.634 92.462 82.661 
Taxes recoverable (note 8) 2.305 4.150 4.322 6.911 
Other accounts receivable (note 9 and 20) 3.702 4.106 6.940 6.838 
Following year expenses 109 292 204 487 

Total Current Assets 356.437 348.746 668.353 580.800 

NONCURRENT 
Member accounts receivable (note 5) 17.828 21.463 33.430 35.744 
Trade accounts receivable 94 -                   177 
Other accounts receivable (note 10) 5.510 6.823 10.331 11.363 
Investments (note 11) 1.574 1.425 2.951 2.373 
Property, Plant and Equipment (note 12) 115.541 119.416 216.650 198.876 
Biological assets (note 13) 5.991 6.470 11.234 10.776 

Total Noncurrent Assets 146.538 155.597 274.773 259.132 

TOTAL ASSETS 502.975 504.343 943.126 839.932 

See the accompanying notes to the financial statements. 

USD/ thousand R$/ thousand 
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TABLE 1 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
BALANCE SHEETS AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010 
(Amounts stated in thousands of dollars and reais) 1,8751 1,6654 

LIABILITIES AND MEMBERS’ EQUITY 31-Dec-11 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-10 
CURRENT 

Trade payables (note 14) 14.392 9.568 26.986 15.935 
Loans and financing (note 15) 128.588 142.823 241.115 237.858 
Liabilities to members (note 5) 40.664 37.106 76.250 61.797 
Tax and social contribution obligations 1.102 1.036 2.066 1.725 
Customer advances 2.219 3.549 4.161 5.911 
Other accounts payable 1.341 1.460 2.515 2.431 
Provisions for liabilities (note 16) 3.199 2.966 5.999 4.940 

Total Current Liabilities 191.506 198.508 359.092 330.597 

NONCURRENT 
Liabilities to members (note 5) 3.188 2.348 5.978 3.909 
Loans and financing (note 15) 79.278 91.328 148.655 152.098 
Provisions for liabilities (note 16) 19.350 16.547 36.283 27.557 

Total Noncurrent Liabilities 101.816 110.223 190.916 183.564 

MEMBERS' EQUITY 
Paid-in member share capital (note 17) 37.254 36.961 69.855 61.554 
Surplus reserves (note 17) 134.914 133.533 252.977 222.385 
Surplus available to AGM 25.118 41.832 

172.168 195.612 322.832 325.771 

TOTAL LIABILITIES AND MEMBERS’ EQUITY 465.490 504.343 872.840 839.932 

See the accompanying notes to the financial statements. 

USD/ thousand R$/ thousand 
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TABLE 2  
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
STATEMENTS OF OPERATIONS FOR THE YEARS 
ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010  
(Amounts stated in thousands of dollars and reais) 

31-Dec-11 31-Dec-10 31-Dec-11 31-Dec-10 

GROSS OPERATING REVENUE 
Sales of products and services 774.927 578.964 1.298.080 1.019.150 

DEDUCTIONS 
Sales taxes  (13.393)        (9.722)         (22.435)              (17.113)               
Returns and deductions (9.974)         (12.519)        (16.707)              (22.038)               

NET OPERATING REVENUE (note 18) 751.560 556.723 1.258.938 979.999 

COST OF PRODUCTS SOLD AND SERVICES RENDERED (663.428)      (484.302)      (1.111.308)   (852.516)   

GROSS SURPLUS 88.132 72.421 147.630 127.483 

OPERATING REVENUE AND EXPENSE 
Sales expenses (12.378)       (12.604)        (20.734)              (22.187)               
Administrative and general expenses (36.298)        (29.214)        (60.803)              (51.426)               
Financial expense (note 19) (23.461)        (20.923)        (39.300)   (36.830)               
Financial income (note 19) 31.274        22.142        52.387   38.976                

(40.863)        (40.599)        (68.450)   (71.467)               
NET OPERATING INCOME 47.269 31.822 79.180 56.016 

OTHER OPERATING INCOME (494)            (112)            (827)                   (198)                    

SURPLUS BEFORE TAXES 46.775 31.709 78.353 55.818 
Income tax (note 25) (3.514)   (1.727)         (5.887)                (3.040)                 
Social contribution on income (note 25) (1.301)   (645)            (2.180)                (1.136)                 

(4.816)   (2.372)         (8.067)                (4.176)                 
NET SURPLUS FOR THE YEAR 41.959 29.337 70.286 51.642 

LEGAL AND BYLAW-REQUIRED ALLOCATIONS 
Legal reserve fund (4.344)         (2.980)         (7.276)                (5.246)                 
FATES (4.744)         (2.593)         (7.947)                (4.564)                 

(9.088)   (5.573)         (15.223)              (9.810)                 
FATES REALIZATION DURING THE YEAR 912   -                  1.527   -                          

SURPLUS AVAILABLE TO AGM 32.871 23.764 56.590 41.832 

See the accompanying notes to the financial statements. 

USD/ Thousand R$/ Thousand 

 



RELATÓRIO ANUAL 2011

72

TABLE 3 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
STATEMENT OF CHANGES IN MEMBERS' EQUITY FOR THE YEARS ENDED 
DECEMBER 31, 2011 AND 2010 
(Amounts stated in thousands of reais) 

Legal  
reserve  
funds 

FATES Development  
funds 

AT DECEMBER 31, 2009 57.022   34.132              19.352              137.643            28.366              276.515            
Allocation to surplus reserves per AGM -                   2.462                -                   17.058              (19.520)            -                   
Retained capital 1.613                -                   -                   -                   -                   1.613                
Retained for capitalization fund  2.663                -                   -                   -                   -                   2.663                
Payments in member shares 1.046                -                   -                   -                   -                   1.046                
Use of FATES funds -                   -                   (704)                 -                   -                   (704)                 
Write-off of capital - terminated/65 y/o members (4.398)              -                   -                   -                   -                   (4.398)              
Write-off of capital - share system (1.330)              -                   -                   -                   -                   (1.330)              
Creation of development fund -                   2                       -                   2.630                -                   2.632                
Capitalization per AGM 4.938                -                   -                   -                   (4.445)              493                   
Distribution of surplus to members per AGM -                   -                   -                   -                   (4.401)              (4.401)              
Net surplus for the year -                   -                   -                   -                   51.642              51.642              
Creation of legal reserve -   5.246                -                   -                   (5.246)              -                   
FATES -   -                   4.564                -                   (4.564)              -                   

AT DECEMBER 31, 2010 61.554   41.842              23.212              157.331            41.832              325.771            
Allocation to surplus reserves per AGM -                   2.335                -                   25.035              (27.370)            -                   
Retained capital 2.138                -                   -                   -                   -                   2.138                
Retained for capitalization fund  2.336                -                   -                   -                   -                   2.336                
Payments in member shares 2.919                -                   -                   -                   -                   2.919                
Write-off of capital - terminated/65 y/o members (1.935)              -                   -                   -                   -                   (1.935)              
Write-off of capital - share system (424)                 -                   -                   -                   -                   (424)                 
Creation of development fund -                   -                   -                   3.222                -                   3.222                
Capitalization per AGM 3.267                -                   -                   -                   (3.204)              63                     
FATES realization during the year -                   -                   (1.527)              1.527                -                   
Distribution of surplus to members per AGM -                   -                   -                   -                   (11.258)            (11.258)            
Net surplus for the year -                   -                   -                   -                   70.286              70.286              
Creation of legal reserve -   7.276                -                   -                   (7.276)              -                   
FATES -   -                   7.947                (7.947)              

AT DECEMBER 31, 2011 69.855   51.453              29.632              185.588            56.590              393.118            
See the accompanying notes to the financial statements. 

Paid-in  
capital 

Surplus Reserves Surplus  
available to  

AGM 
Total 



73

RELATÓRIO ANUAL 2011

 

TABLE 4 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
STATEMENTS OF CASH FLOWS FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2011 AND 2010 
(Amounts stated in thousands of reais) 

31-Dec-11 31-Dec-10 
1 - CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES 
Net surplus for the year 70.286 51.642 
Reconciliation of income(loss) for the year to cash provided by operating activities 

Depreciation, amortization and depletion 18.785 16.037 
Monetary variance on long-term financing 13.483 11.508 
Monetary variance on long-term receivables  (8.174)            (7.998)            
Provision for contingencies 11.323 4.078 
Write-off of property, plant and equipment 1.359 1.038 

107.062   76.305   
Changes in assets: 

Accounts receivable (9.841)   16.142   
Inventory (5.302)   (4.980)            
Restricted judicial deposits -   9.136             
Other 3.802   (6.159)            

(11.341)          14.139           
Changes in liabilities: 

Trade accounts payable 11.051   (275)               
Liabilities to members 16.522           7.300   
Customer advances (1.750)   5.468   
Tax and social contribution obligations (7.726)   (4.051)   
Payments of income and social contribution taxes 2.618   2.406   
Income and social contribution tax offsets 5.449   1.769   
Other accounts payable 84                 181   
Provisions for liabilities (1.538)   (6.131)   

24.710           6.667             
NET CASH PROVIDED BY OPERATING ACTIVITIES 120.431         97.111           
2 - CASH FLOWS FROM INVESTMENT ACTIVITIES 
Additions to fixed assets (43.453)          (21.485)   
NET CASH PROVIDED BY (USED IN) INVESTMENT ACTIVITIES (43.453)          (21.485)   
3 - CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES 
Increase (decrease) in loans and financing (13.669)          95.690 
Creation of development reserve 3.222 2.630 
Bylaw-required allocations: 

Distribution of surplus to members (11.258)          (4.401)            
Use of FATES funds -                    (704)               
Write-off of capital - terminated/65-y/o members (1.935)            (4.398)            
Retained surplus 2.138 1.613 
Retained for agriculture capitalization fund 2.336 2.663 
Payments in member shares 2.495             (284)               
UBC adjustment of member shares 63                 493 

NET CASH PROVIDED BY (USED IN) FINANCING ACTIVITIES (16.608)          93.302           
4 - INCREASE/REDUCTION IN CASH AND CASH EQUIVALENTS 60.370           168.928          
At beginning of year 226.144 57.216 
At end of year 286.514 226.144 
See the accompanying notes to the financial statements. 
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TABLE 5 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CASTROLANDA 
STATEMENTS OF ADDED VALUE FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31 
2011 AND 2010 
(Amounts stated in thousands of reais) 

31-Dec-11 31-Dec-10 
1. REVENUE 
1.1. Sales of goods, products and services 1.294.800 1.008.258 
1.2. Other operating revenue 3.280 10.892 
1.3. Other operating income (827)              (198)              
1.4. Reversal of allowance (allowance) for doubtful accounts 2.201            (64)                
1.5. Returns and deductions (16.707)         (22.038)         

1.282.747 996.850 

2. INPUTS ACQUIRED FROM THIRD PARTIES 

2.1. Cost of goods sold and services rendered 1.089.709 836.318 
2.2. Material, electricity, outsourced services and other 48.383 43.045 
2.3. Loss / recovery of assets 295               314               

1.138.387 879.677 

3. GROSS ADDED VALUE (1 -2) 144.360 117.173 

4. DEPRECIATION, AMORTIZATION AND DEPLETION 18.785 16.037 

5. NET ADDED VALUE PRODUCED BY THE ENTITY (3-4 ) 125.575 101.136 

6. TRANSFERRED ADDED VALUE 

6.1. Financial income 52.387 38.976 
52.387 38.976 

7. TOTAL ADDED VALUE TO BE DISTRIBUTED (5+6) 177.962 140.112 

8. DISTRIBUTION OF ADDED VALUE 

8.1. Personnel 
8.1.1. Direct compensation 25.410 20.529 
8.1.2. Benefits 5.749 4.428 
8.1.3. FGTS 1.437 1.203 

8.2. Taxes, charges and contributions 
8.2.1. Federal 14.697 12.241 
8.2.2. State 20.992 13.380 
8.2.3. Municipal 91 93 

8.3. Interest expenses 
8.3.1. Interest 27.148 23.498 
8.3.2. Other financial expenses 12.152 13.098 

8.4. Interest earnings 
8.4.1. Retained surplus 70.286 51.642 

177.962 140.112 

See the accompanying notes to the financial statements. 
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
AS OF DECEMBER 31, 2011 AND 2010
NOTE 01 - OPERATIONS

The Cooperative has 717 members (725 in 2010) whose activities essentially consist of:

a) Selling agricultural produce including beef, pork, dairy, fruit and vegetable, poultry, flower, farmed 
fish and bee products, and operating silos and warehouses for storage of such products and equipment for 
drying, processing and standardizing such products

b) Processing and selling seeds and feed

c) Purchasing and storing agricultural inputs for members

d) Providing agricultural technical assistance to members

e) Manufacturing dairy products, potato products and snacks

NOTE 02 - PRESENTATION OF FINANCIAL STATEMENTS

These financial statements have been prepared in accordance with Brazilian generally accepted accounting 
principles, which comprise Brazilian Accounting Standards, the Pronouncements, Guidance and Interpreta-
tions issued by the Accounting Pronouncements Committee (“CPC”) and the Cooperatives Act (Act 5764/71). 
The terminology and presentation of these financial statements have been standardized under Accounting 
Standard NBC TE – Cooperative Entities.

Act 11638/07 and Act 11941/09 amended Act 6404/766 with respect to the preparation and disclosure of 
financial statements.

As part of the convergence of Brazilian generally accepted accounting principles with international financial 
reporting standards (IFRS), various pronouncements, interpretations and guidelines were issued in 2009 
that are mandatory for financial years ending as from December 2010. Cooperative Management fully ap-
plied those Accounting Pronouncement Committee (“CPC”) Pronouncements, Interpretations and Guidelines 
approved by the Federal Accounting Council that are mandatory for financial years commencing as from 
January 1, 2010 to the financial statements for the year ended December 31, 2011 and retrospectively to the 
financial statements for the year ended December 31, 2010.



RELATÓRIO ANUAL 2011

76

The most important adjustments and reclassifications made in 2010 for the purpose of financial statement 
comparability are as follows:

- Biological assets and agricultural produce: swine breeding stock, considered to be biological assets, were 
reclassified from Inventory under Current Assets to Biological Assets under Noncurrent Assets, as follows:

 

2011 2010 
Biological Assets USD/thousand USD/thousand 
brooders 2.614 2531 
breeding 22 24 
Total 2.636 2.555 

The financial statements have been prepared on the historical cost basis, except for the following material 
items recognized in the balance sheets:

• available-for-sale assets
• biological assets

Functional currency and reporting currency
 
These financial statements are presented in reais, which is the Cooperative’s functional currency. All finan-
cial information presented in reais has been rounded to the nearest whole number, except where specified 
otherwise.

Use of judgment and accounting estimates
   
The accounting estimates and judgments were based on both objective and subjective factors and relied on 
Management’s judgment in determining the adequate amount to be recorded in the financial statements, as 
required by CPC. Significant items subject to these estimates and assumptions include the residual value of 
property, plant and equipment, allowance for doubtful accounts, inventories, deferred income tax, provision 
for contingencies, and assets and liabilities related to employee benefits. The settlement of the transactions 
involving these estimates may result in amounts materially different from those estimates, due to the uncer-
tainty inherent to the process of their determination.  The Cooperative reviews its estimates and assumptions 
annually.

NOTE 03 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
CURRENT AND NONCURRENT ASSETS AND LIABILITIES

Current and non-current assets, when applicable, are written down through a provision to their estimated 
recoverable amounts and interest on financial investments is recognized pro rata temporis. Current and non-
current liabilities, when applicable, include charges incurred.
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RECOGNITION OF SURPLUS AND LOSS FOR THE YEAR
 
Results of operations are recognized on the accrual basis and include:
 
• interest, charges and monetary variations, at official indices and rates, applicable to assets and lia-
bilities, and
• when applicable, the effects of adjusting assets to their market or  realizable value.
 
Revenue from the sale of goods is recognized in the statement of operations when the risks and rewards of 
ownership have been transferred to the buyer. Revenue from services rendered is recognized in the state-
ment of operations in proportion to the stage of completion of the service. Revenue is not recognized if there 
are significant uncertainties as to its realization.
 
FOREIGN CURRENCY
 
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies were translated into reais at the foreign 
exchange rate prevailing at the reporting date. Foreign exchange differences arising on translation are recog-
nized in the statement of operations. 
 
CASH AND CASH EQUIVALENTS
 
Cash and cash equivalents comprise cash in hand, bank deposits and short-term financial investments re-
cognized at cost, plus net interest up to the reporting date, to the extent of market value.
 
TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE

Trade accounts receivable are recognized in the balance sheet at the nominal value of the underlying notes, 
plus monetary or exchange variance, where applicable, discounted to present value, where applicable, and 
less allowance for doubtful accounts, which is calculated based on individual analyses of trade accounts 
receivable and in an amount considered sufficient to cover any losses on such receivables.
 
ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS - TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE
 
An Allowance for doubtful accounts - Trade accounts receivable is established in an amount considered suffi-
cient to cover any losses on trade accounts receivable, based on a detailed analysis of overdue receivables 
and the opinions of our legal advisers.
 
ALLOWANCE FOR DOUBTFUL ACCOUNTS - MEMBER ACCOUNTS RECEIVABLE
 
An Allowance for doubtful accounts - Member accounts receivable is established in an amount considered 
sufficient based on the payment capacity of each member. An allowance is established for the full amount 
receivable from terminated, eliminated or excluded members at the end of each year.
 
INVENTORIES
 
Inventories are measured at the average acquisition or production cost not in excess of their net realizable 
value. The average cost of inventory includes expenditure incurred in acquiring the inventories and bringing 
them to their existing location. For finished goods and work in progress, the cost includes general manufac-
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turing expenses based on normal operating capacity.
                                                 
MEMBER ACCOUNTS RECEIVABLE AND PAYABLE

Transactions with members are recognized according to their nature and include charges incurred up to the 
reporting date, as applicable.

INVESTMENTS
 
Investments are measured at average acquisition cost because they are largely investments in other coope-
ratives.
 

 PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
 
Items of property, plant and equipment are recorded at the cost of acquisition, formation or construction. De-
preciation is calculated on a straight-line basis at the rates stated in note 12 and takes account of the residual 
value and estimated life of each item of property, plant and equipment, in accordance with CPC 27 – Ativo 
Imobilizado (Property, Plant and Equipment). 
 
The Cooperative elected not to apply deemed cost to property, plant and equipment, as allowed under CPC 
27 and ICPC 10.
 
Expenditure is capitalized only when it increases the future economic benefits embodied in the property, plant 
and equipment. All other expenditures are recognized in the statement of operations as an expense.
 
ASSETS AND LIABILITIES
 
Assets and liabilities are adjusted by financial charges under existing contracts to reflect the amounts incur-
red as of the reporting date.
 
LOANS AND FINANCING
 
Loans and financing are initially recognized net of transaction costs and presented at amortized cost, ad-
justed by period-end charges incurred under their relevant contracts, which are accounted for as financial 
expense. 

PROVISIONS
 
A provision is recognized in the balance sheet when the Cooperative has a legal or constructive obligation as 
a result of a past event, and it is probable that an outflow of economic benefits will be required to settle the 
obligation. Provisions are recorded using best estimates of the risk involved.
 
OTHER CURRENT AND NONCURRENT ASSETS AND LIABILITIES

Other current and noncurrent assets are stated at cost or realizable value, including any interest earned. 
Because of the nature of our operations, discounts to net present value and/or adjustment to fair realizable 
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value do not apply.
  
Other current and noncurrent liabilities are stated at their known or payable amounts plus any relevant char-
ges and monetary and exchange variance, and discounted to present value when applicable.
 
INCOME TAX AND SOCIAL CONTRIBUTIONS
 
Income tax and social contributions are calculated at the rates in effect, respectively 15% plus an additional 
10% on any surplus income and 9%, both levied on non-cooperative operations and including tax loss car-
ryforwards and negative social contribution base, the latter limited to 30% of taxable income.
 
IMPAIRMENT

Under Technical Pronouncement CPC 01 – Impairment of assets, an asset is impaired when its carrying 
amount exceeds the amount recoverable from its continuing use or from its sale. Impairment tests are to be 
conducted annually and any impairment recognized in the statement of operations.

Cooperativa Agropecuaria Castrolanda assesses all cash generating units annually for internal and external 
impairment indicators, in accordance with CPC 01. An impairment test was conducted in 2011 based on an 
appraisal report prepared by an independent firm and internal appraisers at the Cereal Beneficiation Unit, 
this being the most relevant unit in terms of assets. These assessments and appraisals found that no adjust-
ments to property, plant and equipment are required under CPC 01.

DERIVATIVE FINANCIAL INSTRUMENTS

The Cooperative has no policy involving the use of financial instruments. Recognition at fair value is therefore 
not applicable, as shown in Note 22.

COOPERATIVE AND NON-COOPERATIVE OPERATIONS

Under NBCT 10.8 - Sociedades cooperativas (Cooperative entities), cooperatives are to separately disclose 
revenue less expense deriving from cooperative operations and revenues, costs and expenses deriving from 
non-cooperative operations, as explained in Note 24.

 

NOTE 04 – CASH AND CASH EQUIVALENTS
 
Financial investments comprise the following:
 

31-Dec-11 31-Dec-10 
Description Rates R$/thousand R$/thousand 
Cash 2.084   2.913                
CDB/CDI 100%  to  103%  of CDI 282.617   217.949            
Savings Account tr + 0.5% p.m. 1.813   4.901                
Capitalization Bonds tr + 0.5% p.m. -   381                   
Total 286.514 226.144 
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NOTE 05 - MEMBER ACCOUNTS RECEIVABLE
 Member accounts receivable breakdown as follows:

 

2011 2010 2011 2010 
Short-term 
Operations financing 123.810       111.505      -              -             
Working capital financing 56.229         70.633       22.654        19.231        
Production Account 13.347         12.634       25.395        22.656        
Financing for member shares 3.302           2.941         -              -             
Financing for investment 2.365           2.350         -              -             
Checking Account 382              766            6.239          7.718          
ICMS payable -              -            223             173             
Other  -              -            993             100             
Provision for acquisition of agricultural products -              -            20.746        11.919        

199.435       200.829      76.250        61.797        
Long-term 
Financing for member shares 15.939         15.938       -              -             
Working capital financing 9.213           10.274       -              -             
Financing for investment 8.277           9.473         -              -             
Operations financing -              59              -              -             
Agricultural mutual fund -              -            5.978          3.909          

33.430   35.744       5.978          3.909          

Total 232.865       236.573      82.228        65.706        

R$/ thousand 

Assets Liabilities 

  
 
“Operations financing” refers to funding provided to members for use in agricultural operations.

“Working capital financing” refers to the credit facilities PRODECOOP GIRO and PROCAP GIRO, intended to 
help members improve their working capital. These facilities bear interest at 6.75% p.y. and have a maximum 
repayment term of 6 years.

The “Production account” encompasses transactions involving purchases of agricultural inputs and sale of 
agricultural products for members.
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NOTE 06 - TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE 
Trade accounts receivable are as follows:

 

Description 2011 2010 

Accounts receivable           81.268            59.001  
(-) Allowance for doubtful accounts            (2.792)            (2.071) 
Total           78.476            56.930  

R$/ thousand 

 

NOTE 07 - INVENTORIES
Inventories are stated as follows:
           R$/thousand

 

Description 2011 2010 
Agricultural inputs             42.801              43.726  
Agricultural produce             14.010                8.449  
Dairy products - UBL               9.115                5.061  
Feed/raw materials               7.114                5.485  
Goods in third-party storage               5.290                5.739  
Agricultural shop               4.003                3.084  
Hog production unit               1.467                1.326  
Cattle/poultry               1.054                1.054  
Wheat/triticale seeds               1.015                1.519  
Potato seeds                  994                1.502  
Bean seeds                  883                1.176  
Forage seeds                  770                1.032  
Corn seeds                  594                   326  
Soybean seeds                  141                   275  
Other               3.211                2.907  
Total             92.462              82.661  

                  
  
 
Agricultural inputs

These essentially consist of pesticides, fertilizers and soil amendments at cost, not exceeding fair realizable 
value.
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Agricultural produce

Agricultural produce comprises grains – especially soybean, corn and wheat – that are purchased from mem-
bers under sale commitments to, and yet to be paid for by, client mills.

NOTE 08 - TAXES RECOVERABLE 
This item comprises the following:
           R$/ thousand

 

Description 2011 2010 
ICMS          1.722  4.995 
IRRF on financial investments          2.600           1.916  
Total          4.322           6.911  

 
               

NOTE 09 - OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE
- SHORT-TERM
This item comprises the following:

           R$/ thousand

  

Description 2011 2010 
Related party receivables          5.618            3.740  
ICMS on PPE acquisitions:          1.039            1.037  
Third-party accounts receivable             134               395  
Other             149            1.666  
Total          6.940            6.838  
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NOTE 10 - OTHER ACCOUNTS RECEIVABLE
- LONG-TERM
This item comprises the following:
           R$/ thousand

 

Description 2011 2010 
Property held for sale             8.158              8.825  
ICMS on PPE acquisitions             1.334              1.615  
Taxes recoverable                408                 408  
Other                431                 515  
Total 10.331 11.363 

 
The amount of R$ 8.158 million entirely consists of properties received from third parties and former members 
as collateral for debt to the Cooperative. Because of their nature, they are not available for use in the normal 
operations of Castrolanda. These amounts are recorded net of provisions for property depreciation and their 
realizable value does not exceed market value.

NOTE 11 - INVESTMENTS
Investments are as follows:
           R$/ thousand
 

 

Description 2011 2010 
Sicredi             1.407              1.081  
Cooperativa Central de Laticínios do Paraná             1.017              1.017  
Coonagro                226                 115  
Eletrorural                218                   78  
Other investments                  83                   82  
Total 2.951 2.373 

Sicredi is a credit union operating in the region of Campos Gerais, in which Cooperativa Castrolanda has a 
6.31% interest in connection with financial transactions with this institution.

Cooperativa Central de Laticínios do Paraná – CCLPL, in which Cooperativa Castrolanda has a 36.53% inte-
rest, was created to serve the common interests of its members (Castrolanda, Batavo and Capal).
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NOTE 12 - PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
Property, plant and equipment are summarized as follows:

           R$/ thousand

  

Annual depreciation Adjusted Cumulative 
rate Cost Depreciation 2011 2010 

Machinery and equipment 7.5% and 10% 117.354         43.248               74.105       76.569       
Buildings 3.5% and 4% 77.301           14.003               63.297       62.686       
Facilities 8.5% and 10% 29.843           6.268                 23.575       20.448       
Metal warehouses 5% 17.936           5.779                 12.156       12.763       
Pavement 10% 10.126           3.417                 6.709         5.067         
Nonoperating assets 2.582             20                      2.562         2.549         
Computers and peripherals 20% 5.537             3.228                 2.310         1.922         
Vehicles 15% 2.797             1.007                 1.791         1.405         
Furniture and fixtures 10% 2.761             1.218                 1.543         1.475         
Other PPE in progress 10% to 50% 2.635             1.227                 1.408         1.483         
Subtotal 268.871         79.415               189.456      186.367      

Property and Land  11.281           11.281       10.918       
Property, plant and equipment in progress 9.307             9.307         450            
Advances to suppliers 6.607             6.607         1.140         
Total 296.065         79.415               216.650      198.876      

Net Total 

The primary additions to the Cooperative’s property, plant and equipment in 2011 were an expansion of static 
capacity by 23 thousand metric tons and an increase in throughput from 60 metric tons per hour to 150 metric 
tons per hour at the Cereals Beneficiation Plant. At the Milk Beneficiation Plant, production lines were adapted 
to meet the requirements of partners.

NOTE 13 – BIOLOGICAL ASSETS
 Biological assets comprise the following:

                                                                                                                                                          R$ thousand
 

 

Adjusted Cumulative Net Total 
Cost Depreciation 2011 2010 

Forests 11.991          5.296                   6.695            6.014               
Livestock 4.729            189                      4.539            4.762               
Total 16.720          5.486                   11.234          10.776             
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In accordance with Technical Pronouncement CPC 29 – Biological Assets and Agricultural Produce, the fo-
rests belonging to Cooperativa Agropecuaria Castrolanda were appraised at fair value at the reporting date, 
based on an appraisal report prepared by an independent firm retained for this purpose. Swine breeding 
stock were appraised at fair value based on reports prepared by internal appraisers.  

Due to the accounting policies adopted by Castrolanda, in neither case were there significant differences 
between the carrying amounts and fair value and no adjustments are required.

NOTE 14 - TRADE ACCOUNTS PAYABLE
Trade accounts payable are stated below:
          R$/ thousand
 

 

Description 2011 2010 
Domestic suppliers - entities           26.073            14.903  
Freight services provided                883              1.031  
Domestic suppliers - individuals                  30                     1  
Total 26.986 15.935 

 

NOTE 15 - LOANS AND FINANCING
 This item comprises the following:

           R$ thousand

 

Denominated in Rates 2011 2010 2011 2010 
Other Local currency 3% to 6.75% p.y. 221.595       202.533   81.821      73.326      
Onlending to members Local currency 3% to 6.75% p.y. 11.448  26.635      13.769      13.484      
Acquisition of property, plant and equipment Local currency 3% to 6.75% p.y. 7.369   8.142        53.065      65.288      
Other Foreign currency 

 2.75% p.y. +  
exchange  
variance  

703   548          -           -           
241.115       237.858   148.655   152.098   

Long-term Short-term 

 
 
 The PESA financing contracts are classified as onlending to members - local currency and other -  
local currency, in the amount of R$ 13.294 million (R$ 13.506 million in 2010) and are adjusted by the IGP-M 
prince index published by Fundação Getúlio Vargas, with index variance limited to 0.759 % per month, on the 
condition that contractual installments are paid. 
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Loans and financing are secured by mortgages, commercial pledges, guarantees and endorsements from 
officers and rural promissory notes issued by members, maturing at October 31, 2025.
 
Long-term loans and financing as of December 31, 2011 are as follows:

                                                                                  R$/ thousand

 

Year Balance 

2012 28.174       
2013 28.174       
2014 28.174       
2015 28.174       

2016 onwards 35.959       

Total 148.655      

                                                       
 
 

NOTE 16 - PROVISIONS FOR LIABILITIES
This item comprises the following:

           R$ thousand

 

Description  2011 2010 2011 2010 
Provision for labor obligations 5.824   4.877               -                   -                   
Provision for contingencies -   -                   33.186              21.863              
Taxes being offset  -                   -                   3.097               5.694               
Provision for adjustment of shares UBC 175                  63                    -                   -                   
(-) Administrative/Judicial Restricted Deposits -                   -                   -                   -                   
Total 5.999               4.940               36.283              27.557              

        Short-term       Long-term 

 

PROVISION FOR LABOR AND TAX CONTINGENCIES

PROBABLE LOSSES
The Cooperative is party to certain administrative and judicial tax, labor and civil proceedings which, where 
applicable, are supported by restricted bank deposits. Management, based on the opinion of its legal ad-
visers, considers that the provision for probable tax and labor contingencies is sufficient to cover any future 
financial expenses deriving from these disputes.
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NOTE 17 - MEMBERS’ EQUITY
MEMBER SHARE CAPITAL
 
 Fully paid-up member share capital as of December 31, 2011 is R$ 69.855 million (R$ 61.554 million 
in 2010) and owned entirely by members residing in Brazil. Under the Cooperative’s Bylaws, each member is 
entitled to one vote regardless of the number of shares owned.
 
 Retained earnings and capital pay-ins during 2011 totaled R$ 7.393 million (R$ 5.322 million in 2010) 
and allocations of surplus to members’ equity totaled R$ 3.267 million (R$ 4.938 million in 2010).
 
 The amount of member share capital reflects write-offs of terminated members and write-offs relating 
to the share system during 2011, which totaled R$ 2.359 million (R$ 5.728 million in 2010). 
 
 After legal and bylaw-required allocations, net surplus for the year will be allocated as approved in 
an Annual General Meeting.

SURPLUS RESERVE AND LEGAL AND BYLAW-REQUIRED FUNDS 
 
This item comprises the following:

          R$/ thousand

 

Description 2011 2010 
Development funds         185.588          157.331  
Legal reserve fund           51.453            41.842  
Technical, educational and social assistance fund - FATES           29.632            23.212  
Total         266.673         222.385  

 
a) DEVELOPMENT FUND

 A sector development fund intended to strengthen the development of certain sectors through impro-
vement and investments, consisting of:
 
• A 1% charge embedded in the prices of inputs and produce; and
• Other amounts and credits approved by the Board of Directors or General Meeting.

b) LEGAL RESERVE FUND
 
 Calculated at a minimum rate of 10% of surplus per sector in the general balance sheet for the year 
and used to cover any losses and fund the development of Cooperative operations.
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c) TECHNICAL, EDUCATIONAL AND SOCIAL ASSISTANCE FUND (FATES)

 Calculated at a minimum rate of 5% of net surplus for the year, this fund is used to provide assistance 
to members and family and to Cooperative employees. 
 
 This fund also comprises non-special purpose donations and income from non-cooperative opera-
tions, less financial income.
 

NOTE 18 – NET OPERATING REVENUE
 

 

31-Dec-11 31-Dec-10 
R$/thousand R$/thousand 

GROSS OPERATING REVENUE 
Sales of products and services 1.298.080 1.019.150 

1.298.080 1.019.150 
DEDUCTIONS 

Sales taxes  (22.435)              (17.113)              
Returns and deductions (16.707)              (22.038)              

(39.142)              (39.151)              

NET OPERATING REVENUE 1.258.938 979.999 

 
 

NOTE 19 – FINANCIAL INCOME AND EXPENSE

31-Dec-11 31-Dec-10 
R$/thousand R$/thousand 

Interest 16.626   21.965             
Discounts and financial negotiations 3.885   3.601                
Earnings on investments 27.923   11.336              
Other 3.953   2.074                
Total Financial Income 52.387 38.976 

Interest on loans and financing (11.428)   (17.023)  
Cost of financial investments (15.507)   (6.817)              
Discounts (2.846)              (3.113)              
Allowance for doubtful accounts (7.401)   (7.075)              
Other (2.118)   (2.802)              
Total Financial Expense (39.300)   (36.830)            

Net Financial Income 13.087 2.146 
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NOTE 20 - RELATED PARTS TRANSACTIONS
Transactions with associated cooperatives are largely made under commercial agreements for the purchase 
and sale of agricultural produce and conform to usual market practices. Balances at December 31 are as 
follows:

                                                                                                                                             R$ thousand

 

2011 2010 2011 2010 2011 2010 
Cooperativa Agroindustrial Batavo 2.325         98                -                -                  7.303                    4.394                        
Capal Cooperativa Agroindustrial 1                7                  -                -                  5                           -                           
Cooperativa Agropecuária Caetê 30              6                  4.197            3.739              478                       294                           
Cooperativa de Eletrificação Rural Castrolanda -            -              -                -                  392                       372                           
Total 2.356         111              4.197            3.739              8.178                    5.060                        

Accounts Receivable 
Other Trade accounts payable and other 

Accounts Payable Accounts Receivable

NOTE 21 - INSURANCE COVERAGE 
 
The Cooperative has insurance policies in amounts considered sufficient to cover any incidents, including the 
basic coverage described below (fire). Given their nature, the risk assumptions adopted do not comprise the 
scope of a financial statements audit, and were not therefore examined by our independent auditors.
 
           R$/ thousand

 

2011 2010 
Industrial facilities 75.000         60.000               
Vehicles 2.355           2.093   
Other assets 159.414       130.254             
Total 236.769       192.347             

 

NOTE 22 - FINANCIAL INSTRUMENTS
 
The Cooperative engages in transactions with financial instruments. These instruments are managed through 
operating strategies and internal controls, aimed at liquidity, profitability and security. Financial instruments 
are used for hedging purposes following a periodic analysis of the risk exposure that Management intends 
to mitigate (exchange, interest rate, etc.) The control policy consists of permanent monitoring of contractual 
terms and conditions against existing market conditions. The Cooperative does not invest in derivatives or 
any other risky assets on a speculative basis. The results of these operations are consistent with the policies 
and strategies defined by Cooperative Management.
All transactions with financial instruments are recognized in the Cooperative’s financial statements.
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a) Identification and valuation of financial instruments

The Cooperative uses a number of financial instruments, in particular cash and cash equivalents, including 
short-term financial investments, trade accounts receivable, trade payables and loans and financing. 

b) Cash and cash equivalents, marketable securities, accounts receivable, other current assets and 
accounts payable

The amounts recorded approximate their realizable values.

c) Loans and financing

The carrying amounts of loans and financing in reais approximate their market value. Other loans and finan-
cing, including loans and financing denominated in foreign currency, are common facilities available in the 
market and therefore their carrying amounts to not differ from market value.

d) Investments

Investments essentially comprise investments in private companies in which the Cooperative holds strategic 
interests, recognized at cost. 

e) Balance breakdown

In compliance with Brazilian Accounting Standards, the accounting balances and the market values of the 
financial instruments included in the balance sheet at December 31, 2011 are shown below:

                  R$/ thousand 

 

Consolidated Market 
Description carrying amount value (2) 
Loans and financing                389.770      389.770  
Accounts receivable                311.518      311.518  
Short-term investments                284.430      284.430  
Trade payables                  26.986        26.986  
Cash and cash equivalents                    2.084          2.084  
Other accounts receivable  (1)                  17.271        17.271  
Total             1.032.059   1.032.059  

(2) Unaudited 

(1) Because there is no organized market, the amounts of other accounts receivable 
could not be determined. 
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f) Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the Company could struggle to honor its obligations relating to financial liabilities 
that have to be settled in cash or through other financial assets. The Cooperative’s approach to managing 
liquidity is to ensure as far as possible that there is always sufficient liquidity to honor its obligations falling 
due, in normal stress and economic conditions, without resulting in unacceptable losses or the risk of harming 
the Cooperative’s operations.

g) Derivatives
 
The Cooperative has a policy of eliminating market risks by not assuming positions exposed to short-term 
foreign exchange rate fluctuations and trading only in instruments usable to control these risks.  

h) Risk Management

Market risks are hedged when deemed necessary to support the Cooperative’s strategy or to maintain a 
certain level of financial flexibility, based on an examination and review of information related to risk manage-
ment, including the practices and procedures applied thereto. 

The primary market risk factors affecting the Cooperative’s business can be summarized as follows:

• Price risk of goods sold or produced or of inputs acquired

This risk arises from the possibility of fluctuations in the market prices of products sold or produced by the 
Cooperative and of other inputs used in the production process. These fluctuations in prices can cause subs-
tantial changes in the Cooperative’s receipts / revenues and expenses / costs. To mitigate these risks, the 
Cooperative constantly monitors local markets seeking to anticipate changes in prices.

• Interest rate risk

Interest rate risk arises from the possibility that the Cooperative may incur gains/losses deriving from changes 
in the interest rates applying to its financial assets and liabilities, which could increase the financial expenses 
relating to loans and financing obtained in the market. To mitigate this risk, the Cooperative continually mo-
nitors market interest rates to determine whether transactions are required to hedge the risk of fluctuation in 
interest rates, and seeks to diversify its sources of funding in terms of pre-fixed or floating rates.
 
• Credit risk
 
 Credit risks are managed under specific policies on customer and member acceptance, credit analy-
sis and exposure limits for customers, as well as by diversifying the Cooperative’s customer base.
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• Exchange risk

Cooperative Management has elected not to engage in transactions involving derivative financial instruments 
(swaps) to hedge its liabilities or net exposure in foreign currency from any exchange rate fluctuations. Expo-
sure to foreign exchange risk conveyed to members as of December 31, 2011 is as follows: 

 

Description 
Loans in foreign currency (*) 703               375               
Value of net exposure 703               375               

(*) Because of the relevance, not detail the return to exchange rate. 

R$/  
thousand 

USD/  
thousand 

        

NOTE 23 - MEMBERS’ AGRICULTURAL
PRODUCE IN STORAGE
 
At the reporting date the Cooperative had agricultural products belonging to members in storage at its wa-
rehouses. These inventories are not owned by the Cooperative and are therefore not included in the inventory 
balances for accounting purposes. For information only, a breakdown of these inventories, based on the 
minimum price established by the Federal Government, is provided below:

           R$/ thousand

 

Product qty (t) total R$ qty (t) total R$ 
Wheat 72.562          28.569          66.910   27.226          
Soybeans 5.141            2.112            3.566            1.492            
Corn 1.300            386               1.910            386               
Oats 10                 2                   667               175               
Seeds 3.052            1.425            1.188            451               
Triticale -                -                470               121               
Other  82                 109               1.178            659               
Total 82.147          32.603          75.889          30.510          

2011 2010 
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NOTE 24 - STATEMENT OF SURPLUS OR LOSS FROM 
COOPERATIVE AND NON-COOPERATIVE OPERA-
TIONS
Pursuant to Article 65 of the Cooperative’s bylaws and NBC T 10.8 (Cooperative Entities), a statement of co-
operative and non-cooperative operations as of December 31, 2011 and 2010 is provided below:

           R$ thousand
 
 

 

COOPERATIVE  
OPERATIONS 

NON- 
COOPERATIVE  
OPERATIONS 

2011 2010 

GENERAL 
Receipts and revenues from sales 1.200.678                 97.402     1.298.080   1.019.150  
Taxes on receipts and sales (34.348)                 (4.794)       (39.142)      (39.152) 
Expense and cost of sales          (1.037.140)               (74.168)  (1.111.308)    (858.582) 
Operating cost and expense               (72.200)                 (9.336)       (81.536)      (67.546) 
Income before financial effects                 56.990                   9.104          66.094        53.870  
Financial effects                   5.584                    (564)           5.020         (2.030) 
Other operating income                 (1.065)                     237             (828)           (198) 
Surplus and net income for the year                 61.509                   8.777          70.286        51.642  

  

NOTE 25 – INCOME TAX AND SOCIAL
CONTRIBUTION

 

31-Dec-11 31-Dec-10 
R$/thousand R$/thousand 

Surplus before taxes 78.353             55.818              

26.640   18.978              

Permanent additions and other 19.737             7.900                
Permanent exclusions and other (12.357)   (2.960)              
Non-taxable income from cooperative activities (61.509)   (48.201)            
Taxable Income 24.224   12.557              

Income and social contribution taxes  
on current income: 

Income tax 5.887   3.040                
Social Contribution 2.180   1.136                

8.067   4.176                

Effective rate 10% 7% 

Income and social contribution taxes at nominal rates of 25%  
and 9% 

Pursuant to article 111 of Act 5764/71, taxes are levied on non-cooperative operations as defined in articles 
85, 86 and 88.
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NOTE 26 - STATEMENT OF EARNINGS BEFORE INTE-
REST, TAXES, DEPRECIATION AND AMORTIZATION - 
EBITDA ADDITIONAL UNAUDITED INFORMATION
           R$/thousand

 

2011 2010 

GROSS OPERATING REVENUE 
Sales of products and services 1.298.080 1.019.150 
(-) Sales taxes  (22.435)           (17.113)           
(-) Returns and discounts (16.707)           (22.038)           

NET OPERATING REVENUE 1.258.938       979.999          

(-) Cost of goods and services (1.111.308)       (852.516)         
(-) Expenses (77.344)           (75.841)           

NET INCOME FOR THE YEAR 70.286 51.642 

ADJUSTMENTS TO COSTS AND EXPENSES NOT RESULTING IN CASH OUTFLOWS 
(+) Depreciation and amortization 18.785            16.037            
(+) Financial income/expense (13.087)           (2.146)             
(+) Income tax and social contribution 8.067              4.176              

EARNINGS BEFORE INTEREST, TAX, DEPRECATION AND AMORTIZATION  84.051 69.709 

Frans Borg
Chief Executive Officer

Marco Antonio do Prado
Accountant

CRC-PR 027680/O-9

Willen Berend Bouwman
Vice President
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