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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações financeiras
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inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança 
declaração de que cumprimos as exigências éticas 
relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de indepen-
dência, e comunicamos todos os eventuais relacionamen-
tos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as 
respectivas salvaguardas. 
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forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
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Porto Alegre/RS, 30 de janeiro de 2020.

inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
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O Conselho Fiscal da Castrolanda - Cooperativa Agroindustrial Ltda., no cumprimento das 
disposições legais e estatutárias, acompanhou a gestão da Cooperativa, através da análise em 
documentos e balancetes e inspeção às instalações, bem como examinou as demonstrações 
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 e, considerando o Relatório da Dickel 
e Maffi Auditoria e Consultoria, emitido em 30 de janeiro de 2020, bem como as informações e 
esclarecimentos por eles prestados, é de parecer que as mencionadas demonstrações financeiras 
refletem, com propriedade, a situação patrimonial e financeira da Cooperativa e o resultado de 
suas operações. Portanto, tais documentos estão em condições de serem submetidos à 
apreciação e consequente aprovação dos Senhores Cooperados.

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa

Valores a receber de cooperados 

Valores a receber intercooperação

Valores a receber de clientes 

Estoques

Tributos a recuperar

Outros ativos

Despesas do exercício seguinte 

Não Circulante
Valores a receber de cooperados

Valores a receber intercooperação

Tributos a recuperar

Tributos sobre o lucro diferidos

Outros ativos

Investimentos

Imobilizado

Intangível

 

2019
263.119

254.642

7.366

332.621

348.935

39.500

4.980

692

1.251.855

24.167

6.689

76.988

654

27.379

5

6

6

7

8

9

10

135.877

112.048

1.094.682

41.622
1.248.352

Total do Ativo Não Circulante 1.384.229

6

6

9

11

12

13

14

15

2018
367.934

226.392

33.807

297.632

286.298

16.935

4.343

661

1.234.002

20.936

34.736

59.507

691

20.305

136.175

103.768

1.009.241

11.344
1.124.353

1.260.528

TOTAL DO ATIVO 2.636.084 2.494.530

Circulante

Total do Ativo Circulante

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Obrigações com cooperados 

Obrigações intercooperação 

Fornecedores 

Empréstimos e financiamentos 

Obrigações sociais e tributárias 

Adiantamento de clientes 

Outros passivos

Obrigações provisionadas 

Não Circulante
Obrigações com cooperados 

Obrigações intercooperação 

Empréstimos e financiamentos 

Obrigações provisionadas 

2019
209.424

478

148.255

375.060

11.494

14.310

5.494

42.783

807.298

20.047

399.368

163.894

6

6

16

17

18

6

6

17

18

2018
197.270

3.838

147.659

578.417

12.885

14.359

5.554

30.419

990.401

16.892

132

205.886

147.385

TOTAL DO ATIVO 2.636.084 2.494.530

Circulante

Total do Passivo Circulante

588.958 370.295Total do Passivo Não Circulante

Outros Passivos 5.649

Patrimônio Líquido
Capital social realizado 

Reservas de sobras 

Sobras à disposição da A.G.O

537.160

53.738

19

19

19

482.350

616.795

64.929

1.239.828 1.133.834Total do Passivo Não Circulante

Perdas acumuladas a recuperar (43.092)

692.022

(30.240)

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

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

Ingresso e receita operacional bruta
Ato 

Cooperativo

3.138.527Vendas de produtos e serviços

Deduções

(90.067)Tributos sobre vendas e serviços

Devoluções e abatimentos (69.193)

Dispêndio e custo das vendas e serviços (2.586.993)

Dispêndios e despesas operacionais

Despesas com vendas

Despesas com pessoal

Outras despensas administrativas e gerais

(291.690)

Encargos financeiros líquidos

(-) Despesas financeiras

(+) Receitas financeiras 30.732

Provisão para IRPJ e CSLL

Imposto de renda

Contribuição social sobre o lucro

Ingresso e receita operacional líquida 2.979.267

Sobra e lucro bruto 392.274

(121.266)

(84.369)

(86.055)

362Outros resultados operacionais
100.946Resultado operacional antes dos efeitos financeiros

(53.651)

(22.919)

78.027Sobra e lucro antes do IRPJ e CSLL

78.027Sobra e lucro líquido do exercício

Base para as destinações

(-) Compensação resultado negativo ato não cooperativo

(-) Fundo de reserva legal

(-) Destinação resultado incorporada para reserva legal

(9.341)

(12.962)

(3.322)

55.970Sobras à disposição da A.G.O.

78.027

(+) Realização do FATES 4.468

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

413.065

(32.854)

(14.146)

(336.207)

(42.008)

23.292

366.065

29.858

(9.355)

(13.494)

(19.159)

708
(11.442)

(23.423)

(131)

(11.573)

(11.573)

9.341

(11.573)
(11.573)

3.551.592

(122.921)

(83.339)

(2.923.200)

(333.698)

54.024

3.345.332

422.132

(130.621)

(97.863)

(105.214)

1.070
89.504

(77.074)

(23.050)

66.454

66.454

53.738

66.454
66.454

(12.962)

(900)

4.468

3.385.981

(122.598)

(97.943)

(2.762.709)

(314.190)

71.838

3.165.440

402.731

(114.524)

(89.911)

(109.755)

2.391
90.932

(83.628)

(11.790)

79.142

79.142

64.929

79.142
79.142

(14.566)

-

4.310

-

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ato Não 
Cooperativo Total TotalNota

2019 2018

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

(-) FATES

(900) -

(3.322) (3.957)

(2.232)

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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



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

Valores expressos em milhares de reais

Reservas de Sobras
Fundos de

Reserva Legal FATES
Fundos para

desenv. Total
Capital Social

Realizado

Sobras à
disposição 

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

Perdas
acumul.

(23.106) 1.014.338

Destinação para fundos 6.442 44.284 (50.726)

9.140Destinação ao capital social (9.140)

Distribuição aos cooperados (19.252) (19.252)

Perdas a compensar exercícios futuros (4.730) 4.730

Eventos do Exercício
Integralizações/retenções de capital

Integralizações intercooperação

Retenções p/ fundo de capitalização

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

Devolução fundo cap. Agric./Batatic.

Baixa de capital - sistema de cotas

Constituição de fundo de desenv.

Atualização das perdas a compensar

9.217

(2.404)

15.127

48.015

2.453

(5.366)

(2.688)

(4.748)

9.217

(2.404)

15.127

48.015

2.453

(5.366)

(2.688)

(4.748)

Deliberações da AGO

Sobra líquida do exercício 79.142

Realização de fundos (4.310)

Destinações legais e estatutárias (18.523)

Resultado e Destinações
79.142

4.310

14.566 3.957

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

Destinação para fundos 5.862 28.751 (34.613)

10.304Destinação ao capital social (10.304)

Distribuição aos cooperados (38.105) (38.105)

Perdas a compensar exercícios futuros (18.093) 18.093

Eventos do Exercício
Integralizações/retenções de capital

Integralizações intercooperação

Retenções p/ fundo de capitalização

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

Devolução fundo cap. Agric./Batatic.

Baixa de capital - sistema de cotas

Constituição de fundos 23.692

13.219

32.584

2.927

(346)

(521)

(3.500)

23.686

13.219

32.584

2.927

(346)

(521)

(3.500)

Deliberações da AGO

Sobra líquida do exercício 66.454
Realização de fundos (4.468)

Destinações legais e estatutárias (16.284)

Resultado e Destinações
66.454

4.468

12.962 3.322

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

(8.415)Absorção de prejuízos 8.415

Baixas perdas a comp. em exerc. futuros 5.2415.241

Aumento por Incorporação 143 4.349
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Destinação result. incor. p/ reserva legal 900 - (900)
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.



       
                  

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

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

Depreciação, amortização e exaustão

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

Provisão para contingências

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

Variações dos ativos:

Outros ativos do circulante e realizável de longo prazo

Valores a receber cooperados e clientes
Valores a receber intercooperação

Estoques

Variações dos passivos:

Adiantamento de clientes

Obrigações sociais e tributárias

Fornecedores

Obrigações com cooperados
Obrigações intercooperação

Outros passivos circulantes e não circulantes

Obrigações provisionadas

Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais

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

Adições ao ativo intangível

Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos

3 - FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Distribuição sobras para cooperados

Devolução de capital aos cooperados

Aumento (redução) nos empréstimos e financiamentos

Constituição reservas de desenvolvimento

Destinações estatutárias:

Integralizações / Retenções de capital

Integralizações intercooperação
Retenções para fundo de capitalização

Devolução fundo capitalização Agric. / Batatic.

Integralizações / baixas em cotas de participação

Caixa Líquido usado nas Atividades de Financiamentos

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

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 

Variação das contas caixa e equivalentes de caixa

71.521

22.258
2.700

(1.406)
0

13.394

3.159

66.454

111.626
178.080

(49.275)
54.488

(62.637)
(47.751)

(105.175)

596

15.309
(3.492)

(1.391)

(49)

(1.473)

15.479

24.979

97.884

(158.330)
(6.874)

(25.007)

(190.211)

(32.133)

3.797

(38.105)

(346)

13.219

32.584
2.927

(521)

(3.500)

12.488

(104.815)
367.934

263.119

(104.815)

       
                  

77.618

13.710
(4.451)

(760)
2.744

22.638

5.476

79.142

116.975
196.117

(95.086)
54.252

7.823
(51.623)

(84.634)

34.935

23.916
(5.266)

2.044

10.322

1.506

11.784

79.241

190.724

(217.179)
(10.723)

(6.908)

(234.810)

19.315

9.217

(19.252)

(3.301)

15.127

12.004
2.453

(2.688)

(4.748)

28.127

(15.959)
383.893

367.934

(15.959)

2019 2018

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

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Baixa em perdas a compensar em exercícios futuros
Aumento por incorporação

5.241
4.349 -

-

Demonstração dos Fluxos de Caixa

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

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

Valores expressos em milhares de reais



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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

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

3.22 – Comparabilidade

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

3.23 – Mudança de práticas contábeis

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

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

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

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

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

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

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

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

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

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

Suas atividades consistem em:

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

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

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

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

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

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

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

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

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

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

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

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

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

2.3 – Moeda e Emissão

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

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

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

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

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

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

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

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

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

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

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

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

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

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

ser estimado de maneira confiável.

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

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

3.3 Moeda Estrangeira

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

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

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

3.5 Estoques

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

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

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

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

3.6 Investimentos

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

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

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

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

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

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

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

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

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

3.8 Ativos biológicos

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

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

3.9 Intangível

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

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

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

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

reconhecidos como ativos intangíveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.11 Fornecedores

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

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

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

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

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

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

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

3.14 Provisões e passivos contingentes

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

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

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

3.15 Benefícios a empregados

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

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

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

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

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

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

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

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

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

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

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

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

3.18 Destinações legais e estatutárias

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

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

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

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

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

NOTA 05 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e bancos conta movimento

2019
5.791

2018
5.317

367.934

Descrição

Total

Taxas

Aplicações em CDB/CDI/Fundos 257.328CDB de 101% a 106% do
CDI/Fundos 91,9% do CDI 362.617

263.119

NOTA 06 - VALORES A RECEBER E OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS

Financiamentos para custeios

Duplicatas a receber

Financiamentos para capital de giro

Contas produção

Valores a recuperar de associados

Financiamentos para investimentos

Conta movimento

2019
-

-

80.186

60.573

-

-

17.030

-

209.424

Financiamentos para cotas de participação

Circulante 2019
145.156

40.869

32.192

18.188

7.111

6.022

2.616

2.489

254.642

2018
117.653

34.783

31.656

24.173

3.512

6.463

5.430

2.722

226.392

ICMS a pagar s/ aquisição de insumos

Outros

Provisão para aquisição de produtos agropecuários

594

2.923

48.118

-

-

-

-

-

-

478Valores a receber/obrigações intercooperação 7.366 33.807
209.902Total do Circulante 262.008 260.199

Financiamentos para capital de giro

Financiamentos para cotas de participação

Financiamentos para investimentos

Outros

Fundo Mútuo Agrícola

-

-

-

-

20.047

Não Circulante
11.292

6.882

5.993

-

-

6.515

8.000

6.421

-

-

20.04724.167 20.936

-Valores a receber/obrigações intercooperação 6.689 34.736
20.047Total do Não Circulante 30.856 55.672

229.949

2018
-

-

61.233

65.104

-

-

23.466

-

197.270

369

2.297

44.811

3.838
201.108

-

-

-

113

16.779

16.892

132
17.024

218.132Total do Não Circulante 292.864 315.871
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

A rubrica “financiamentos para custeios” refere-se a recur-
sos fornecidos aos cooperados para aplicação na atividade 
agropecuária.

As “duplicadas a receber” referem-se a vendas a prazo 
efetuadas aos cooperados.

Os “financiamentos para capital de giro” referem-se a 
recursos fornecidos aos cooperados para melhora do fluxo 
de caixa de sua atividade agropecuária.

Nas “contas produção” estão a movimentação de aquisição 
de insumos agropecuários e de venda da produção agrope-
cuária dos cooperados.

Os “valores a receber/obrigações intercooperação” 

referem-se às ações de investimento em conjunto entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal nos segmentos de 
lácteos, carnes, trigo e energia. 

A exposição máxima ao risco de crédito na data das 
demonstrações financeiras é o valor contábil dos saldos de 
duplicatas e financiamentos a receber.

Os financiamentos e repasses a cooperados são garantidos 
por avais, hipotecas, penhores mercantis e/ou notas 
promissórias emitidas pelos cooperados.

Os prazos das contas a receber e a pagar de cooperados 
estão representados como segue:

acima de 120 dias

Circulante 262.008

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

257.988

29.603

13.663

54.872

14.727

15.874

129.249

209.902

3.156

362

77.874

201.108

1.041

147

65.461

31.211

3.442

24.853

542

32.480

169.480

5.106

68.978

54.426

10.455

76.896

47.108

Não Circulante 30.856 55.672 20.047 17.024

A vencer Total Total Total Total
2019 2018 2019 2018

Ativo Passivo

Total a vencer 292.864 313.660 229.949 218.132

Circulante -
de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

acima de 60 dias

2.211
1.316

92

716

-

-

-

-

Vencidos

Não Circulante

Total a vencer 2.211

Circulante 262.008 260.199 209.902 201.108
Total

Não Circulante 30.856 55.672 20.047 17.024

292.864 315.871 229.949 218.132

-

-

-

-

87

-

-

-

-

- -

- - --

- - -



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

Descrição
Duplicatas a receber

Dívidas renegociadas

Cheques

Outros

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2019

47

387

2018

519

552

1.430

344.948

(14.191)

1.341

300.949

(5.729)

Total 332.621 297.632

NOTA 07 - VALORES A RECEBER CLIENTES

A exposição máxima ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras é o valor contábil dos saldos 
de duplicatas a receber.

Os prazos das contas a receber de clientes estão representados como segue:

acima de 120 dias

Circulante

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

336.225

71.311

10.577

37.147

296.001

67.472

1.247

651

108.046

106.620

2.524

197.325

2.170

27.136

Não Circulante - -

A vencer Total Total
2019 2018

Total a vencer 336.225 296.001

Vencidos

Circulante 332.621 297.632
Total

Não Circulante - -

332.621 297.632

acima de 120 dias

Circulante

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

(3.604)

19

7.181

2.514

1.631

1.278

90

9

75

516

283

-

1.990

3.993

Não Circulante - -

Total Vencidos (3.604) 1.631

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa (14.192) (5.729)



NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., é uma 
sociedade de pessoas de natureza civil, cooperativa 
agropecuária mista, singular, com sua sede localizada no 
município de Castro, no Paraná. Conta atualmente com 
1.131 cooperados (961 em 2018) e atua nos Estados do 
Paraná e São Paulo.

Suas atividades consistem em:

a) No segmento industrial destacam-se os produtos deriva-
dos do leite e carnes suínas. Também são industrializadas 
sementes, feijão, rações, batata, carnes ovinas e cervejas 
artesanais;

b) Comercialização de produtos agrícolas e pecuários dos 
cooperados, mantendo, no caso dos produtos agrícolas, 
silos e armazéns para estocagem dos produtos, equipa-
mentos para sua secagem, beneficiamento e padronização;

c) Compra e estocagem de insumos agropecuários para 
fornecimento aos cooperados;

d) Compra e comercialização de energia elétrica;

e) Prestação de serviços de assistência técnica agropecuá-
ria aos cooperados.

Intercooperação – São parcerias firmadas entre as 
Cooperativas Castrolanda, Frísia e Capal para investir e 
operar em conjunto, 03 indústrias lácteas, 01 frigorífico de 
suínos e 01 moinho de trigo, que processam a produção 
primária de seus cooperados, com objetivo principal de 
agregar valor e resultado à produção do cooperado, bem 
como um biodigestor para geração de energia. As unidades 
de beneficiamento de leite e moinho de trigo estão em 
pleno funcionamento e são geradoras de caixa e de resulta-

dos positivos em 2019, enquanto, a unidade de carnes 
gerou resultado negativo e o biodigestor ainda está em 
fase de construção. Os resultados foram equalizados e 
distribuídos conforme contratos que formalizam essas 
parcerias individualizadas por negócio, que determinam as 
regras e normas de gestão, percentuais de participação de 
cada cooperativa e a política de investimento e distribuição 
de sobras (Nota 13).

Foi realizada em 31/07/2019 a incorporação da Cooperati-
va de Laticínios de Sorocaba - Colaso, cooperativa com a 
qual a Castrolanda já mantinha convênio operacional no 
segmento de lácteos. Os saldos de incorporação estão 
demonstrados na Nota 33.

Em 2019 foram assinados contratos para compra e comer-
cialização de energia elétrica no mercado livre, dentro das 
estratégias definidas pela área de negócios energia, com 
prazo de até 15 anos, com valores e volumes pré-estabele-
cidos.

NOTA 02 - BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTA-
ÇÃO

2.1 – Declaração de Conformidade com as Normas

As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPCs), considerando as Normas Brasileiras 
de Contabilidade, especificamente aquelas aplicáveis às 
entidades cooperativas e à Lei do Cooperativismo nº 
5.764/71, e evidenciam todas as informações relevantes, 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as 
quais estão consistentes com as utilizadas pela administra-
ção na sua gestão. 
2.2 – Uso de Estimativas e Julgamento

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso 
de certas estimativas contábeis críticas e também o exercí-
cio de julgamento por parte da Administração da cooperati-
va no processo de aplicação das políticas contábeis. Aque-
las áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 04.

As demonstrações financeiras foram preparadas conside-
rando o custo histórico como base de valor e os ativos e 
passivos financeiros mensurados ao valor justo contra o 
resultado do exercício, quando aplicável.

2.3 – Moeda e Emissão

As demonstrações financeiras são individuais e foram 
aprovadas para emissão pelo Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal em 30 de janeiro de 2020.

São apresentadas em milhares de reais, sendo a moeda 
funcional e de apresentação. Todas as informações finan-
ceiras apresentadas foram arredondadas para o número 
mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos 
bancários, outros investimentos de curto prazo de alta 
liquidez, com vencimentos originais de até três meses, com 
risco insignificante de mudança de valor e que são manti-
dos com a finalidade de atender a compromissos de caixa 
de curto prazo. As aplicações são corrigidas pela compe-
tência com os ganhos reconhecidos no resultado.

3.2 Ativos financeiros
3.2.1 Classificação

Os ativos financeiros são classificados sob as seguintes 
categorias: mensurados ao valor justo por meio do resulta-
do e empréstimos e recebíveis (não mantém ativos finan-

ceiros classificados como disponíveis para venda). A classi-
ficação depende da finalidade para a qual os ativos finan-
ceiros foram adquiridos.

3.2.2 Reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, 
são reconhecidos pelo valor justo e os custos da transação 
são contabilizados na demonstração das sobras. Os 
empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. Os 
ativos financeiros são baixados quando a cooperativa tenha 
transferido, significativamente, todos os riscos e os benefí-
cios da propriedade desses ativos.

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados ao valor justo por 
meio do resultado são apresentados na demonstração das 
sobras ou perdas em "Ingressos e receitas financeiras" no 
período em que ocorrem.

3.2.3 Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor 
líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há 
um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há 
uma intenção de liquidá-los numa base líquida, ou realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

3.2.4 Impairment de ativos financeiros

Ativos mensurados ao custo amortizado

Ao final de cada encerramento de exercício é avaliado se há 
evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de 
ativos financeiros está registrado por valor acima de seu 
valor recuperável (impairment). As perdas por impairment 
são reconhecidas se, e somente se, há evidência objetiva 
de impairment como resultado de um ou mais eventos 
ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um 
"evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda 
que tem impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode 

ser estimado de maneira confiável.

Os principais critérios utilizados para determinar se há 
evidência objetiva de uma perda por impairment são a 
identificação de dificuldade financeira relevante do 
devedor, quebra de contrato ou inadimplência.

Se, num período subsequente, o valor da perda por impair-
ment diminuir e a diminuição puder ser relacionada objeti-
vamente com um evento que ocorreu após o impairment 
ser reconhecido (como uma melhoria na classificação de 
crédito do devedor), a reversão dessa perda por impair-
ment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração das sobras.

3.3 Moeda Estrangeira

Todas as transações em moeda estrangeira foram converti-
das para a moeda funcional conforme determina o CPC 02 
– Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão 
de Demonstrações Contábeis, de acordo com as taxas de 
câmbio oficiais divulgadas pelo Banco Central do Brasil. As 
variações decorrentes da conversão foram reconhecidas no 
resultado como ingressos/receitas ou dispêndios/despesas 
financeiras.
 
3.4 Contas a receber de cooperados e de clientes

As duplicatas a receber e os financiamentos e os repasses 
à cooperados correspondem aos valores a receber de 
clientes e de cooperados, respectivamente, pela venda de 
mercadoria, prestação de serviços ou ainda, repasses de 
recursos captados com finalidade específica junto às 
instituições financeiras no curso normal das atividades da 
cooperativa. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 
ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
Ativo Circulante, enquanto, os valores a receber classifica-
dos no Realizável a Longo Prazo, são títulos com prazo de 
vencimento e expectativa de recebimento superior a um 
ano (inclui os títulos vencidos que estão em cobrança 
judicial).

As contas a receber de clientes e cooperados são inicial-
mente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o método da taxa 
efetiva de juros menos a estimativa de perdas para 
devedores duvidosos (Impairment), a qual é mensurada 
com base em análise da carteira de recebíveis. Na prática, 
são normalmente reconhecidas ao valor faturado ou repas-
sado aos cooperados, ajustadas ao valor presente, acresci-
das por juros e, se necessário, ajustadas pela estimativa de 
perdas - impairment.

3.5 Estoques

Os estoques existentes na data do balanço foram avaliados 
de acordo com os critérios descritos a seguir, em todos os 
casos não são superiores ao valor líquido de realização:

• Produtos agrícolas e pecuários: custo de aquisição.

• Produtos acabados e em elaboração: custo médio ponde-
rado de produção.

• Bens para revenda e fornecimento, matérias-primas, 
materiais secundários e demais estoques: custo médio 
ponderado de aquisição.
                             

3.6 Investimentos

Os investimentos em sociedades cooperativas são avalia-
dos ao custo de aquisição, uma vez que as normas contá-
beis, mais especificamente a ITG 2004 do CFC, específica 
para entidades cooperativas, não permitem a avaliação dos 
investimentos em sociedades cooperativas pelo método de 
equivalência patrimonial. O valor contábil desses investi-
mentos é imediatamente baixado para o seu valor recupe-
rável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado. 

Esses investimentos não são consolidados, uma vez que a 
cooperativa não detém o controle.

Os ganhos e as perdas apurados nas sociedades cooperati-

vas associadas são reconhecidos na demonstração das 
sobras e perdas.

3.7 Imobilizado

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, 
lojas, fábricas, armazéns e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente 
atribuíveis à aquisição dos itens. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como ativo separado, conforme 
apropriado, somente quando for provável que fluam bene-
fícios econômicos futuros relacionados ao item e que o 
custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídas é baixado. Todos os 
outros reparos e manutenções são reconhecidos como 
dispêndio/despesa na demonstração de Sobras ou Perdas, 
quando incorridos.

Os terrenos não são depreciados. As depreciações dos 
outros ativos são calculadas usando o método linear, de 
acordo com as taxas médias divulgadas na Nota 14, para 
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida 
útil estimada.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e 
ajustados se apropriado, ao final de cada exercício.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para 
o seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for 
maior do que seu valor recuperável estimado.

A definição das vidas úteis e valores residuais recuperáveis 
foram estimadas por empresa terceirizada contratada para 
emissão de laudo técnico em 2019, e desde então não há 
indicativos de alteração nas estimativas de vida útil e 
valores residuais que requeressem alteração.

3.8 Ativos biológicos

Ativo biológico é um animal ou planta, vivos, os quais 

sofrem transformações biológicas para a geração de produ-
tos agropecuários. As florestas são reconhecidas pelo seu 
valor justo, enquanto as matrizes e reprodutores suínos 
são mensurados pelo custo de aquisição ou produção, 
deduzidos da depreciação.

3.9 Intangível

Ágio - O ágio resulta da aquisição de controladas e repre-
senta o excesso da (i) contraprestação transferida; (ii) do 
valor da participação de não controladores na adquirida; e 
(iii) do valor justo na data da aquisição de qualquer partici-
pação patrimonial anterior na adquirida em relação ao valor 
justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o 
total da contraprestação transferida, a participação dos não 
controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o 
valor justo dos ativos líquidos da controlada adquirida, no 
caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida 
diretamente na demonstração das sobras.

Marcas Registradas e Licenças - As marcas registradas 
e as licenças adquiridas separadamente são demonstradas, 
inicialmente, pelo custo histórico. As marcas registradas e 
as licenças adquiridas em uma combinação de negócios 
são  reconhecidas pelo valor justo na data da aquisição. 
As marcas e licenças com vida útil definida, são contabiliza-
das pelo seu valor de custo menos a amortização acumula-
da. A amortização é calculada pelo método linear para 
alocar o custo das marcas registradas e das licenças duran-
te sua vida útil estimada.

Softwares - As licenças de softwares são capitalizadas 
com base nos custos incorridos para adquirir os softwares 
e fazer com que eles estejam prontos para serem utiliza-
dos. Esses custos são amortizados durante sua vida útil 
estimada.

Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os 
custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identificá-
veis e exclusivos, controlados pela cooperativa, são 

reconhecidos como ativos intangíveis.

Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados 
como parte do produto de software, incluem os custos com 
empregados alocados no desenvolvimento de softwares e 
uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. 
Os custos também incluem os custos de financiamento 
incorridos durante o período de desenvolvimento do 
software.

Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos 
critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previa-
mente reconhecidos como despesa não são reconhecidos 
como ativo em período subsequente.

Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos 
como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da.
 
3.10 Redução ao valor recuperável de ativos não 
financeiros (IMPAIRMENT)

O teste de impairment visa assegurar a recuperabilidade do 
valor contábil de ativos por meio da geração de resultados 
econômicos (uso) ou pela venda, e deve ser aplicado 
sempre que houverem indicativos da falta de recuperabili-
dade. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor 
ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor recuperá-
vel. 

Os ativos não financeiros que tenham sofrido impairment 
são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação 
do Balanço. 

Existem unidades geradoras de caixa que não vem 
apresentando resultados econômicos de acordo com os 
valores esperados ou estimados, indicando possível falta de 
recuperabilidade pelo uso. Sobre esses ativos a administra-
ção desenvolveu trabalho de análise para certificar que 
efetivamente os seus valores contábeis são recuperáveis, e 
consequentemente desnecessário o reconhecimento de 

perdas, no presente momento. A seguir são apresentadas 
informações a respeito de cada uma das unidades gerado-
ras de caixa:

UIC – Unidade Industrial de Carnes - A Unidade Indus-
trial de Carnes, destinada à industrialização de carnes 
suínas, localizada no município de Castro, Estado do 
Paraná, vem apresentando, desde o início de suas ativida-
des, constantes resultados econômicos negativos, contudo 
o investimento no montante de R$ 268 milhões é conside-
rado recuperável pela geração de fluxo de caixa positivo 
projetado para os próximos exercícios, frente as diversas 
ações planejadas que estão e serão implementadas, e 
ainda, em face ao cenário macroeconômico favorável para 
o mercado de suínos para o ano de 2020. 

A unidade industrial é objeto da Intercooperação tendo 
suas operações compartilhadas com as cooperativas Frísia 
e Capal, as quais possuem juntas 45% do investimento. 
 
Cervejaria - A recuperabilidade econômica da Microcerve-
jaria, localizada em Curitiba/PR, através de resultados, 
exige que sejam realizados mais investimentos, mas 
também é possível a sua recuperação pela venda.

Unidade de Negócios Feijão - A Unidade de Negócios 
Feijão, localizada em Castro/PR, está fundamentada no seu 
arrendamento, com possibilidade de alienação após o 
primeiro ano.

3.11 Fornecedores

As obrigações com fornecedores referem-se à aquisição de 
bens ou serviços no curso normal dos negócios.

São, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subse-
quentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o 
uso do método de taxa efetiva de juros, se aplicável.

3.12 Obrigações com cooperados e terceiros

São obrigações originadas a partir da aquisição de bens e 
serviços no curso normal das atividades da Castrolanda, 
sendo demonstradas pelos valores justos, atualizados por 
encargos financeiros nos termos dos contratos vigentes, de 
modo que reflitam os valores incorridos até a data do 
balanço.
 
3.13 Empréstimos e financiamentos

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor 
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, 
subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. 
Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos 
custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida 
na demonstração das sobras durante o período em que os 
empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros.

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, 
a menos que a Cooperativa tenha um direito incondicional 
de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 
meses após a data do balanço. 

Os saldos devedores de financiamentos renegociados nas 
condições do Programa Especial de Saneamento Agropecu-
ário – PESA são registrados no passivo pelo valor original, 
sem a atualização monetária aplicável para obtenção da 
base de cálculo dos juros periodicamente amortizáveis. 
Anualmente são pagos juros e a liquidação do saldo 
devedor original deverá ocorrer no vencimento final do 
contrato, mediante compensação com os títulos do Tesouro 
Nacional, adquiridos com essa finalidade na assinatura do 
contrato. O valor do título é atualizado à taxa de 12% ao 
ano e está registrado em conta redutora do passivo, de 
modo a revelar o saldo devedor proporcional ao tempo a 
transcorrer até o vencimento final. 

3.14 Provisões e passivos contingentes

As provisões para ações judiciais (trabalhista e previdenciá-
ria, cível e tributária) são reconhecidas quando: a Coopera-
tiva tem uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos já ocorridos; é provável que uma 

saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; 
e o valor possa ser estimado com segurança.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos 
gastos que devem ser necessários para liquidar a obriga-
ção, conforme riscos específicos da obrigação. O aumento 
da obrigação é reconhecido no resultado do exercício, 
como dispêndios/despesas operacionais.

3.15 Benefícios a empregados

A Castrolanda oferece a seus colaboradores a possibilidade 
de inscrição em um plano de previdência complementar, 
com contribuições próprias e dos colaboradores, na propor-
ção de 100% para cada uma das partes. As contribuições 
são reconhecidas no resultado da cooperativa quando 
ocorridas.

Existe ainda o PPR programa de participação nos resulta-
dos, cujo objetivo é recompensar os colaboradores pelo 
atingimento das metas estabelecidas, permitindo o desen-
volvimento do colaborador e propiciando o alinhamento da 
visão estratégica da Cooperativa em todos os níveis.

Além destes são classificados como benefícios de curto 
prazo todos os valores gastos com os colaboradores, classi-
ficados como dispêndios/despesas com pessoal.

3.16 Demais ativos e passivos circulantes e não 
circulantes

Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de 
realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e 
as variações monetárias auferidas.

Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, das variações nas taxas de 
câmbio e das variações monetárias incluídas.

A classificação de ativos e passivos entre circulante e não 
circulante leva em consideração os prazos de vencimento e 
de realização, sendo registrados como não circulantes os 

valores com vencimento superior a 365 dias ou cuja 
realização se estime não ocorrer no próximo exercício, 
considerando a data base das demonstrações contábeis.
 
3.17 Reconhecimento dos ingressos e das receitas

O ingresso e receita compreende o valor justo recebido ou 
a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades da Cooperativa. 

O reconhecimento de um ingresso ou receita ocorre 
quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a 
entidade e quando critérios específicos tiverem sido atendi-
dos para cada uma das atividades da Cooperativa, confor-
me descrição a seguir:

Venda de produtos agrícolas - A cooperativa recebe, 
armazena, padroniza e comercializa produtos agrícolas tais 
como soja, milho, trigo e outros. As vendas dos produtos 
são reconhecidas sempre que a cooperativa efetua a entre-
ga dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total 
liberdade sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, 
e não há nenhuma obrigação não satisfeita que possa 
afetar a aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não 
ocorre até que: (i) os produtos tenham sido enviados para 
o local especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos. Essas vendas, 
quando são realizadas com prazo de pagamento alongado 
têm caráter de financiamento, são descontadas ao valor 
presente.
 
Revenda de insumos e produtos agropecuários - A 
cooperativa opera através dos seus setores de armazena-
gem de insumos, lojas agropecuárias, postos de serviços e 
a sua unidade de produção de leitões, comercializando 
insumos agropecuários (defensivos, fertilizantes, semen-
tes, peças e acessórios, óleo diesel, medicamentos veteri-
nários, leitões e outros). As vendas dos produtos são 

reconhecidas quando ocorre a entrega do produto para o 
cooperado ou cliente. As vendas de insumos agropecuários 
são, geralmente, realizadas com prazo alongado e têm o 
caráter de financiamento de safra. Essas vendas, quando 
aplicável, são descontadas a valor presente.
 
Venda de produtos industrializados - A cooperativa 
industrializa e comercializa produtos lácteos, rações, carne 
suína, feijão, salgadinhos a base de batata, cervejas e 
chopes artesanais e seus subprodutos. As vendas dos 
produtos são reconhecidas sempre que efetuada a entrega 
dos produtos para o cliente, o qual passa a ter total liberda-
de sobre o canal e o preço de revenda dos produtos, e não 
há nenhuma obrigação não satisfeita que possa afetar a 
aceitação dos produtos pelo cliente. A entrega não ocorre 
até que: (i) os produtos tenham sido enviados para o local 
especificado; (ii) os riscos de obsolescência e perda 
tenham sido transferidos para o cliente; (iii) o cliente tenha 
aceitado os produtos de acordo com o contrato de venda; 
e (iv) as disposições de aceitação tenham sido acordadas, 
ou a cooperativa tenha evidências objetivas de que todos 
os critérios para aceitação foram atendidos.
 
Venda de serviços - A cooperativa vende serviços, 
substancialmente, recepção, análise padronização e arma-
zenagem de produtos agrícolas. Esses serviços são presta-
dos com base no tempo incorrido e o ingresso e receita são 
reconhecidos pelas taxas contratadas.
 
Ingressos e receitas financeiras - O Ingresso e a 
receita financeira são reconhecidos conforme o prazo 
decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. As 
contas a receber com caráter de financiamento são 
descontadas, se necessário, ao valor presente quando do 
seu reconhecimento inicial, e os juros são incorporados às 
contas a receber, à medida que o tempo passa, em contra-
partida de “ingressos e receitas financeiras”. Esses ingres-
sos e receitas financeiras são calculados, substancialmen-
te, pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para apurar 
o valor presente, ou seja, a taxa original das contas a 
receber.

3.18 Destinações legais e estatutárias

As destinações legais e estatutárias são reconhecidas nas 
demonstrações financeiras da Castrolanda ao final do 
exercício, com base em seu estatuto social. As destinações 
das sobras à disposição da Assembleia somente são 
realizadas após aprovação dos cooperados, em Assembleia 
Geral Ordinária.

3.19 Imposto de renda e contribuição social corren-
te

Tais tributos são calculados com base nas alíquotas efetivas 
de 15% mais adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240 
mil no ano sobre o lucro real para o Imposto de Renda e 
9% para a Contribuição Social sobre a base de cálculo da 
mesma, incidentes sobre os atos não-cooperativos. O lucro 
tributável para ambos os casos é obtido partindo-se do 
lucro contábil com atos não cooperativos, ao qual adicio-
nam-se as despesas indedutíveis e excluem-se as receitas 
não tributáveis, conforme legislação pertinente. Considera-
-se ainda, a compensação de prejuízos fiscais e base nega-
tiva de contribuição social, limitados a 30% do lucro real.
 
3.20 Apuração das sobras e perdas do exercício
 
O resultado das operações é apurado em conformidade 
com o regime contábil da competência de exercícios, o qual 
considera que os ingressos e receitas, dispêndios, custos e 
despesas devem ser reconhecidas quando ganhas ou incor-
ridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou 
pagamento.
 
3.21 Ato cooperativo e não cooperativo

Segundo a ITG 2004, específica para Entidades Cooperati-
vas, as operações com cooperados e não cooperados 
devem evidenciar separadamente a composição do resulta-
do de determinado período, considerando os ingressos 
diminuídos dos dispêndios do ato cooperativo, e das 
receitas, custos e despesas do ato não-cooperativo.

As operações com não cooperados estão contabilizadas 
destacadamente, de modo a permitir a apuração do resul-
tado em separado, para fins societários e tributários, sendo 

o resultado destinado integralmente ao FATES, quando 
positivo, e quando negativo, sendo compensado com as 
sobras do ato cooperativo no caso dos lácteos ou conforme 
deliberação da Assembleia Geral para os demais negócios.

3.22 – Comparabilidade

Não houve alterações contábeis que prejudiquem a base 
comparativa para o usuário da informação no exercício de 
2019 em relação a 2018.

3.23 – Mudança de práticas contábeis

Não houve mudança de práticas contábeis no exercício de 
2019. 
 
3.24 – Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social - FATES

Os gastos com assistência técnica, educacional e social, no 
montante de R$ 4.468, foram registrados como dispêndios 
e despesas. No final do exercício, idêntico valor foi reverti-
do a débito do Fundo de Assistência Técnica Educacional e 
Social, de acordo com a ITG 2004 do Conselho Federal de 
Contabilidade.

NOTA 04 - ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁ-
BEIS CRÍTIVOS

As estimativas e os julgamentos contábeis são continua-
mente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.

4.1 – Estimativas e premissas contábeis críticas

Com base em premissas, a Cooperativa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis 
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resulta-
dos reais. As estimativas e premissas que apresentam um 
risco significativo, com probabilidade de causar um ajuste 
relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:

(A) Estimativa de perda para devedores duvidosos 
"impairment"

Está constituída em montante considerado suficiente para 
suportar eventuais perdas na realização dos créditos junto 
a cooperados e terceiros. A provisão para devedores 
duvidosos relativa a valores a receber de cooperados e 
clientes é constituída após análise individual dos devedo-
res, considerando a natureza, condição de recebimento e 
garantias existentes.

(B) Provisões para riscos tributários, cíveis e traba-
lhistas

A Cooperativa reconhece provisão para causas tributárias, 
cíveis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda 
inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As 
provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta 
alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescri-
ção aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposi-
ções adicionais identificadas com base em novos assuntos 
ou decisões de tribunais.

A movimentação das provisões para devedores duvidosos é apresentada como segue:

Descrição

Em 31 de dezembro de 2017
Adições

Reversões

Baixas

Total

7.505

(7.773)

7.389

(1.392)

Em 31 de dezembro de 2018

Adições

Reversões

Baixas

14.551

(5.336)

5.729

(752)

Em 31 de dezembro de 2019 14.192

96.751

70.119

49.374

38.898

24.188

18.693

15.981

8.184

4.008

3.523

3.075

3.019

2.187

1.570

1.305

1.103

720

615

5.622

Descrição 2019 2018

Insumos agrícolas

Produtos lácteos

Produtos Unidade Industrial de Carnes

Adiantamento a fornecedores

Rações/matéria prima

Lojas Agropecuárias

Produtos agrícolas

Sementes de trigo

Sementes de soja

Sementes de milho

Mercadoria em depósitos de terceiros

Leitões

Produtos unidade de negócios feijão

Produtos Unidade de Batata Frita

Matrizes suínas em formação

Sementes de feijão

Lenha

Sementes de Batata

Outros

92.383

34.708

50.246

29.682

18.549

15.874

12.538

4.597

5.484

2.616

921

2.797

4.101

756

1.284

2.552

1.114

217

5.879

Total 348.935 286.298

NOTA 08 - ESTOQUES
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Insumos agrícolas
Representados substancialmente por defensivos, fertilizan-
tes e corretivos adquiridos para revenda a cooperados e 
terceiros. 

Produtos lácteos
Representados por estoques de almoxarifado, matérias 
primas e produtos acabados das Usinas de Beneficiamento 
de Leite em Castro-PR e em Itapetininga-SP.

Produtos Unidade Industrial de Carnes
Representados por itens de almoxarifado, matérias primas 
e produtos acabados derivados de suínos.

Adiantamentos a fornecedores
Refere-se a antecipação monetária a fornecedores de 
matérias primas e mercadorias para revenda, para recebi-
mento futuro.

NOTA 09 - TRIBUTOS A RECUPERAR

80.653

14.822

6.980

1.515

875

107

-

(1.814)

(63.638)

Descrição Circulante Não Circulante

198.440

17.183

-

14.747

2.413

11

(628)

(6.597)

(148.581)

Total 116.488 76.442

PIS/CONFINS a recuperar

ICMS a recuperar - conta gráfica

ICMS a recuperar - e CredAc

IRRF s/aplicações financeiras

ICMS a recuperar - aquisição de imobilizado

Outros

(-) Provisão realização IRPJ/CSLL

(-) Provisão realização ICMS

(-) Provisão realização PIS/CONFINS

279.093

32.005

6.980

16.262

3.288

118

(628)

(8.411)

(212.219)

Total Total

210.781

31.483

-

12.646

2.368

109

-

(7.082)

(173.863)

39.500 76.988

2018
2019

O montante de PIS/COFINS refere-se ao saldo credor destas 

contribuições, os quais estão sendo utilizados para quitação de 

outros tributos por meio de compensações, bem como, realiza-

dos mediante ressarcimento em espécie. É mantida provisão 

para perdas integral para que os efeitos no resultado ocorram 

quando da efetiva realização, exceto sobre os créditos apura-

dos a partir de 2018, sobre os quais a provisão constituída com 

base no percentual histórico de glosa aplicado pela Receita 

Federal, assim sendo, parte dos créditos do referido ano 

afetaram positivamente os resultados.

O saldo de ICMS a recuperar refere-se substancialmente às 

aquisições de matéria prima, fertilizantes e defensivos de 

outros estados, sendo suas saídas bene�ciadas pelo diferimen-

to dentro do estado de São Paulo e encontram-se líquidos da 

provisão para perdas. Foi conduzida pela Administração da 

cooperativa análise da recuperabilidade dos valores do ICMS 

registrados no Estado de São Paulo e estão sendo adotadas 

ações voltadas à sua realização. No Estado do Paraná não há 

saldo credor em conta grá�ca.

O saldo de ICMS e-Credac é originado de créditos de ICMS 

acumulados e habilitados por meio de processo administrativo 

especí�co junto ao Estado de São Paulo e será utilizado para 

aquisição de ativos imobilizados ou pagamento a fornecedores.
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Descrição

Vendas de imóveis

Adiantamento a funcionários

Indenizações de seguro a receber

Outros

2019

81

3.107

2018

2.277

1.284

138

1.654

4.980

387

395

4.343Total

NOTA 10 - OUTROS ATIVOS DE CURTO PRAZO

Descrição

Tributos diferidos s/ valor marcas adquiridas

Tributos diferidos s/ valor carteira de clientes

2019 2018

50

604

654

53

638

691Total

NOTA 11 -TRIBUTOS DIFERIDOS

Os tributos diferidos referem-se à avaliação a valor justo do valor da marca e carteira de clientes decorrentes do processo de 

aquisição de participação na Cervejaria CNS.

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro 

tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias possam ser usadas.

Descrição

Bens destinados a venda

Duplicatas a receber

Depósito Judicial

Outros

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa

2019

2.274

4.916

2018

1.754

3.950

3.281

22.303

(5.395)

5.006

15.339

(5.744)

Total 27.379 20.305

NOTA 12 - OUTROS ATIVOS DE LONGO PRAZO

O montante de R$ 22.303 refere-se integralmente a imóveis 

recebidos de terceiros e cooperados como forma de pagamen-

to de dívidas existentes com a Cooperativa, os quais pela sua 

natureza, não podem ser utilizados na operação normal da 

Castrolanda. Tais bens possuem provisão para desvalorização, 

de forma que seus valores de realização não ultrapassam os 

valores de mercado e a administração está imbuída de realizar a 

venda desses imóveis.
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Descrição

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Coonagro - Cooperativa Nacional Agroindustrial

Sicredi Campos Gerais

Eletrogeração S/A

Outros Investimentos

2019

8.528

4.652

2018

6.592

4.652

15.551

81.962

2.677

15.551

75.614

2.681

NOTA 13 - INVESTIMENTOS

(-) Provisão para perdas em investimentos (1.322) (1.322)

Total 112.048 103.768

O investimento na Frísia Cooperativa Agroindustrial refere-se 

ao processo de intercooperação nas indústrias lácteas, onde a 

Castrolanda conta com uma participação de 54% e na unidade 

industrial de trigo, onde detém uma participação de 27%. A 

intercooperação é um modelo de negócios que garante 

alianças estratégicas em investimentos que oferecem aos 

cooperados uma alternativa rentável, com ganhos de escala e 

diluição de riscos, promovendo ainda, os princípios do coope-

rativismo. 

A Coonagro Cooperativa Nacional Agroindustrial é uma central 

de cooperativas focada na atividade de insumos agrícolas, onde 

a Castrolanda detém uma participação de 20,97%.

A Eletrogeração S/A tem por objetivo a exploração de geração 

de energia elétrica e de outras fontes de energia, na qual a 

Castrolanda tem uma participação de 14,95%.    

A Sicredi Campos Gerais é uma cooperativa de crédito, na qual 

a Cooperativa Castrolanda detém uma participação de 7,4%, 

em função de sua movimentação �nanceira junto àquela 

instituição.

Os investimentos considerados de difícil realização encontram-

-se aprovisionados.
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Total (70.158) 1.094.6821.009.241 (2.731)

3,5% a 10%

1,5% a 4%

4% a 10%

-

-

5% e 10%

50%

2% a 5%

-

5% e 10%

15%

20% e 33%

5% e 10%

20%

-

-

Tipo Tx. Deprec.
Saldo em

31/12/2018

282.518

227.725

210.595

134.188

35.904

29.182

23.516

13.088

10.950

7.165

5.886

5.860

1.884

340

183

20.256

16.008

400

6.184

86.496

7.326

85

8.687

107

-

681

1.889

4.007

508

43

-

25.909

Incrementos

Máquinas e equipamentos

Edifícios 

Instalações

Construções em Andamento 

Terrenos

Pavimentação

Ativos biológicos

Armazéns Metálicos

Terrenos-n/oper.

Móveis e Utensílios

Veículos

Computadores e Pariféricos

Ferramentas

Edifícios-Imóveis de terceiros

Edifícios-Bens n/oper.

Adiantamentos p/imobilizado

(1.575)

-

(266)

(295)

-

-

(66)

(104)

-

(77)

(330)

(16)

(2)

-

-

-

Baixas

7.449

46.163

16.351

(36.269)

-

137

-

-

-

933

-

265

24

-

(35.053)

Transf.

(23.621)

(7.919)

(25.569)

-

-

(4.438)

(1.907)

(708)

-

(1.047)

(1.329)

(3.180)

(321)

(119)

-

-

Deprec.
Amortiz.

280.779

266.369

207.295

184.120

43.230

24.966

30.230

12.383

10.950

7.655

6.116

6.936

2.093

264

183

11.112

Saldo em
31/12/2019

158.330 -

NOTA 14 - IMOBILIZADO

Em atendimento à estratégia de crescimento da Castrolanda, 

destacam-se os seguintes investimentos em 2019:

• Na Usina de Bene�ciamento de Leite em Castro, Paraná, foi 

investido o valor de R$ 57.221, sendo a maior parte aplicada na 

continuidade da obra de uma torre de processamento de leite 

em pó e o restante em melhorias no processo produtivo e 

adequações da estrutura;

• Na Usina de Bene�ciamento de Leite localizada em Itapetinin-

ga SP, foram alocados R$ 14.639, especialmente na aquisição 

de equipamentos e melhorias no processo produtivo;

• R$ 11.302 foram investidos na construção de um biodigestor 

no parque industrial no município de Castro, projeto este ainda 

em fase de conclusão;

• Foram investidos ainda, mais R$ 8.603 para a conclusão das 

obras da nova unidade de produção de leitões, localizada no 

município de Piraí do Sul.
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Descrição

Em 31 de dezembro de 2017
Adições

Reversões

Baixas

Total

6.908

(3)

5.654

(1.215)

Em 31 de dezembro de 2018

Adições

Reversões

Baixas

32.069

(428)

11.344

(1.363)

Em 31 de dezembro de 2019 41.622

Licença de
uso de

software

6.891

(3)

2.992

(1.141)

25.319

(86)

8.739

(1.273)

32.699

Marcas
Adquiridas

-

-

1.304

(43)

-

-

1.261

(65)

1.196

Goodwill

-

-

824

-

6.750

-

824

-

7.574

Fundo de
Comércio

-

-

390

(28)

-

(342)

362

(20)

-

Carteira de
Clientes

-

-

108

(3)

-

-

105

(5)

100

Marcas
Geração
Interna

17

-

36

-

-

-

53

-

53

NOTA 15 - INTANGÍVEL

Licença de uso de softwares - A Castrolanda no ano de 2019, 

iniciou os investimentos na implementação de um novo 

software de gestão. Os valores registrados no ativo intangível 

contemplam as licenças e horas de desenvolvimento e estão 

registrados a custo original.

Ativos intangíveis gerados na aquisição de participação na 

empresa Cervejaria CNS LTDA - A Carteira de clientes de 

longo prazo possui importante relevância para os negócios da 

cervejaria, gerando vantagem competitiva. Entende-se que a 

carteira de clientes da empresa atende aos critérios de identi�-

cação de ativos intangíveis. A vida útil de�nida foi de 20 anos.

A marca “Bier Ho�” foi adquirida como parte do processo de 

aquisição da empresa. Para a avaliação do direito de uso da 

marca foi utilizada a abordagem da renda (Income approach) 

de acordo com o método dos “royalties evitados” e foi baseada 

nas projeções de receita da marca. A vida útil de�nida foi de 20 

anos.

O ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura 

(goodwill) reconhecido em uma combinação de negócios é 

um ativo que representa benefícios econômicos futuros 

gerados por outros ativos adquiridos em uma combinação de 

negócios, que não são identi�cados individualmente e 

reconhecidos separadamente. Tais benefícios econômicos 

futuros podem advir da sinergia entre os ativos identi�cáveis 

adquiridos ou de ativos que, individualmente, não se quali�-

cam para reconhecimento em separado nas demonstrações 

contábeis. Por possuir vida útil inde�nida, não deve ser amorti-

zado, mas sim, submetido anualmente ou sempre que 

existirem indícios a teste no intuito de identi�car potenciais 

perdas na recuperação de seus valores, conforme de�nido no 

CPC 01 (Impairment test).
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Descrição

Fornecedores mercado interno

Serviços prestados de transporte

Fornecedores mercado externo

Outras obrigações

2019

1.306

60

2018

144

102

4.915

141.974

148.255

4.906

142.507

147.659Total

NOTA 16 - FORNECEDORES

Os valores a pagar a fornecedores correspondem essencialmente a aquisições de produção de matérias primas para 

industrialização, bens de fornecimento e ativos imobilizados, os quais estão relacionados às atividades operacionais da 

Cooperativa.

Os valores a pagar a fornecedores estão apresentados como segue:

acima de 120 dias

Circulante

de 01 a 15 dias

de 16 a 30 dias

de 31 a 60 dias

de 61 a 90 dias

de 90 a 120 dias

148.255

39.502

8.852

25.360

147.659

32.173

28.642

4.002

36.029

36.087

2.425

72.452

11

10.379

Não Circulante - -

Mercado Interno Total Total
2019 2018

Total Fornecedores 336.225 147.659

*Moeda Nacional
375.060 578.417 399.368 205.886

Descrição

Comercialização

Aquisição de imobilizados

Insumos agrícolas

PESA/SECURITIZAÇÃO
Investimentos Partes Relacionadas
(-) Encargos financeiros a apropriar

Taxas 2019

5,5% a 7,0% a.a.

2,5% a 8,75% a.a.
CDI + 0,23% a.a.

8,6% a.a.

3% a 12,75% a.a.

6,5% a.a.

284.670

60.618
20.553

5.142

2.642

2.139
(704)

2018

463.292

58.759
-

54.341

823

1.901
(699)

2019

170.352

215.325
-

-

349

13.677
(335)

2018

-

187.720
-

-

4.083

14.083
-

Curto Prazo Longo Prazo

Capital de giro

NOTA 17 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
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A rubrica “Comercialização” refere-se a recursos captados 
para adiantamento aos cooperados por conta de produção 
agropecuária entregue à Cooperativa, bem como para 
industrialização e beneficiamento de produtos.

Os financiamentos para aquisição de imobilizado referem-
-se às linhas PRODECOOP e FINAME, e foram utilizados em 
investimentos principalmente na Unidade Industrial de 
Carnes e Usina de Beneficiamento de Leite em Itapetinin-
ga/SP. No ano de 2019, as liberações ocorridas se referem 
às construções da Torre de Secagem de Leite em Pó em 
Castro/PR, da Unidade de Produção de Leitões em Piraí do 
Sul/PR e do Biodigestor no Parque Industrial, todas finan-
ciadas com recurso BNDES.

A rubrica “Insumos agrícolas” conceitua-se como crédito 
para atendimento aos cooperados por meio do fornecimen-
to de defensivos, fertilizantes, corretivos e implementos 
utilizáveis na exploração agropecuária.
 
Os empréstimos e financiamentos possuem garantias 
oferecidas na forma de: hipotecas, penhor mercantil, aval e 
fiança dos diretores, com vencimento final em 15 de julho 
de 2029.
 
Os vencimentos de longo prazo, correspondentes ao saldo 
em 31 de dezembro de 2019, são os seguintes:

Ano

2021

2022

2023

2024

Após 2024

Saldo

47.414

42.614

112.495

153.596

43.584

Total 399.703

NOTA 18- OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS

PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS - A Cooperativa vem discutindo determinadas questões �scais, trabalhistas e cíveis, tanto na 

esfera administrativa como na esfera judicial, as quais, quando aplicável, são amparadas por depósitos judiciais. A Administração, 

com base na opinião de seus assessores jurídicos, considera que estas provisões são su�cientes para cobrir eventuais desembolsos 

�nanceiros futuros, decorrentes dessas questões. Estão representadas como segue:

Descrição

Provisão para contingências tributárias

Provisão para contingências trabalhistas

Provisões cíveis 3.117 1.991

6.357

100.907

6.617

98.030

2019 2018

Total 110.381 106.638

A provisão constituída de R$ 100.907, refere-se substancialmente a discussões e autuações no âmbito de tributos federais.
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Em 31 de dezembro de 2019 a Cooperativa possuía ações de natureza tributária, cíveis e trabalhistas envolvendo 
riscos de perda classificados como possíveis com base na avaliação de seus consultores jurídicos, no montante 
estimado de R$ 23.347.

Descrição

Provisão para obrigações trabalhistas

Tributos em processo de compensação

Provisões de custos/despesas operacionais

Outras provisões

2019

11.076

785

-

30.922

42.783Total

Provisões operacionais

2018

4.745

742

-

24.932

30.419

2019

-

-

53.513

-

53.513

2018

-

-

40.747

-

40.747

Curto Prazo Longo Prazo

As provisões para obrigações trabalhistas referem-se à participação nos resultados e provisão de férias dos colabora-
dores.

A rubrica “tributos em processo de compensação” refere-se à utilização de saldos acumulados das contribuições ao 
PIS e a COFINS para a quitação de outros tributos federais mediante pedidos de compensação, os quais estão aguar-
dando homologação por parte do Fisco.

NOTA 19 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL - O capital social, totalmente integrali-
zado em 31 de dezembro de 2019, é de R$ 537.160 (R$ 
482.350 em 2018), pertencentes inteiramente a coopera-
dos domiciliados no país. De acordo com o Estatuto Social, 
cada cooperado tem direito a um voto, não importando o 
número de suas quotas partes.
 
As retenções e integralizações de capital no exercício de 
2019 totalizaram R$ 48.730  (R$ 65.595 em 2018), além de 
incorporações de sobras ao capital no montante de R$ 
10.304 (R$ 9.140 em 2018) e de R$ 143 advindos dos 

cooperados no processo de incorporação da cooperativa 
Colaso. 
 
O valor do capital social já reflete as baixas dos cooperados 
demitidos no exercício de 2019, que totalizaram R$ 346 (R$ 
5.366 em 2018) e baixas nos fundos de capitalização e 
sistema de cotas, no total de R$ 4.021 (R$ 7.436 em 2018). 
 
Após as destinações legais e estatutárias as sobras líquidas 
do exercício serão destinadas conforme aprovação em 
assembleia dos cooperados.
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RESERVAS DE SOBRAS E FUNDOS LEGAIS E ESTATUÁRIOS

Descrição

Fundos de Desenvolvimento

Fundo de Reserva Legal

Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES 45.253 45.874

162.109

484.660

138.698

432.223

2019 2018

Total 692.022 616.795

a) FUNDO DE DESENVOLVIMENTO - Fundo de desenvolvi-

mento destinado ao fortalecimento e desenvolvimento dos 

setores para realização de melhoramentos e investimentos, 

formado por:

 

• Destinação de 1% sobre as vendas de insumos e mercadorias, 

conforme aprovação em AGO;

• Outros valores e créditos por decisão do Conselho de 

Administração ou Assembleia Geral.

b) FUNDO DE RESERVA LEGAL - Formado com mínimo de 

10% das sobras dos setores positivos apuradas por setor no 

balanço geral do exercício, o qual se destina a reparar eventu-

ais perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da 

Cooperativa.

c) FUNDO     DE     ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E 

SOCIAL - FATES - Formado com 5% das sobras líquidas do 

exercício, mais o resultado das operações com atos não coope-

rativos. Destinado à prestação de assistência aos cooperados, 

seus familiares e aos colaboradores da Cooperativa. 

 

PERDAS A RECUPERAR - As perdas a recuperar referem-se a 

resultados negativos da Unidade Industrial de Carnes, os quais 

serão compensados com resultados positivos futuros, confor-

me deliberação dos Cooperados em assembleia geral ordiná-

ria.

Descrição

Ingresso e receita operacional bruta
Vendas de produtos e mercadorias

Prestação de serviços

Outras receitas

2019

3.279.234

239.692

32.666

Ingresso e Receita Operacional Líquida

3.551.592

2018

3.189.012

190.027

6.942

3.385.981
Deduções

ICMS

Pis/Cofins

Outros tributos s/ vendas

(99.778)

(22.617)

(526)

(122.921)

(98.238)

(24.003)

(357)

(122.598)

Tributos sobre vendas e serviços

Devoluções e abatimentos
Devoluções de vendas e serviços

Abatimentos sobre vendas e serviços

(53.744)

(29.595)

(83.339)

(66.916)

(31.027)

(97.943)

3.345.332 3.165.440

NOTA 20 - INGRESSO E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
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Juros recebidos

Rendimentos com aplicações financeiras

Descontos e negociações financeiras

Correção de créditos tributários

Outras receitas financeiras

10.471

481

14.924

1.464

15.622

23.339

4.111

18.886

23.072

13.492

Receitas Financeiras Total Total
2019 2018

Total Receitas Financeiras 54.024 71.838

NOTA 21 - INGRESSOS/RECEITAS E DISPÊNDIOS/DESPESAS FINANCEIRAS

Juros sobre empréstimos e financiamentos

Provisões para contingências

Descontos concedidos

Outras despesas financeiras

(4.341)

(13.128)

(7.578)

(3.695)

(10.445)

(49.160)

(20.760)

(51.595)

Despesas Financeiras Total Total

Total Despesas Financeiras (77.074) (83.628)

Resultado Financeiro Líquido (23.050) (11.790)

NOTA 22 - TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS

São consideradas partes relacionadas, as transações com 

cooperativas parceiras e administradores, que em sua maior 

parte são efetuadas segundo acordos comerciais de compra e 

venda de produtos agropecuários e estão de acordo com as 

práticas usuais de mercado. Os saldos em 31 de dezembro são:

Fornecedores
e outras contas

Empréstimos
Financiamentos

Intercooperação
a receber

Intercoop.
a pagar

Produtos 
em

depósito Capital socialPartes Relacionadas
Duplicatas
a receber

Administradores

Frísia Cooperativa Agroindustrial

Coonagro Cooperativa N. Agroindustrial

Capal Cooperativa Agroindustrial

Coop. de Eletrificação Rural Castrolanda

1.083

9.671

-

531

-

610

5.159

-

889

-

6.652

-

15.816

-

-

 -

540

-

13.515

-

20182019 20182019 20182019 20182019 20182019 20182019 20182019

130

7.352

3.591

6.988

2

489

10.841

519

4.981

132

4.627

-

15.984

-

-

 -

46.283

-

22.260

-

 -

478

-

-

-

 -

3.111

-

859

-

3.746

-

-

2.031

-

481

-

-

13

-

3.591

243.730

1

110.451

-

3.416

219.928

1

101.746

-

Total 11.285 6.658 18.063 16.962 22.468 20.611 14.055 68.543 478 3.970 5.777 494 357.773 325.091

Os valores a receber e a pagar do acordo da Intercooperação 

referem-se a empréstimos para capitalização nas indústrias e 

aos resultados apurados no referido acordo (Nota nº 13).

A remuneração total dos administradores no ano de 2019 foi 

de R$ 776 mil.
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Os direitos e deveres da Diretoria Executiva e Conselheiros de 

Administração são os mesmos estabelecidos aos demais 

associados, bem como, não há, em hipótese alguma, tratamen-

to diferenciado aos mesmos, os quais seguem as políticas e 

diretrizes de�nidas para a sociedade.

NOTA 23 - OUTROS INGRESSOS E RECEITAS OPERACIONAIS

Resultado da alienação de bens

Receitas de aluguéis

Outros resultados operacionais (388) 357

428

1.030

492

1.542

Descrição Total Total

Total Outros Resultados Operacionais (1.070) 2.391

2019 2018

NOTA 24 - COBERTURA DE SEGUROS

A Cooperativa possui apólices de seguro em valor considerado 

su�ciente para cobrir eventuais sinistros contra incêndios, 

vendavais, danos elétricos, roubo, alagamento, desmorona-

mento e lucros cessantes, sendo o valor em risco de R$ 

1.879.775. O limite máximo de indenização para os locais com 

valor em risco igual ou superior a R$ 150.000   será deste 

montante para cada local e, para os locais com valor em risco 

inferior a este limite, a indenização da cobertura básica será 

limitado ao valor em risco de cada local. 

 

O vencimento das apólices se dá em 06/04/2020.

NOTA 25 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Cooperativa mantém operações com instrumentos �nancei-

ros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 

de estratégias operacionais e controles internos visando 

assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação 

de instrumentos �nanceiros com o objetivo de proteção é feita 

por meio de uma análise periódica da exposição ao risco que a 

Administração pretende cobrir (câmbio, taxa de juros etc.). A 

política de controle consiste em acompanhamento permanen-

te das condições contratadas versus condições vigentes no 

mercado. A Cooperativa não efetua aplicações de caráter 

especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de 

risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condi-

zentes com as políticas e estratégias de�nidas pela Administra-

ção da Cooperativa.

Todas as operações com instrumentos �nanceiros estão 

reconhecidas nas demonstrações �nanceiras da Cooperativa.

a) Identi�cação e valorização dos instrumentos �nanceiros - 

A Cooperativa opera com diversos instrumentos �nanceiros, 

com destaque para caixa e equivalentes de caixa, incluindo 

aplicações �nanceiras, duplicatas a receber de clientes, contas a 

pagar a fornecedores e empréstimos e �nanciamentos. 

b) Caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, 

contas a receber, outros ativos circulantes e contas a pagar. - 

Os valores contabilizados aproximam-se dos de realização.

c) Empréstimos e �nanciamentos - O valor contábil dos 

empréstimos e �nanciamentos em Reais têm taxas que se 

aproximam do valor de mercado. Para os demais empréstimos e 

�nanciamentos, inclusive os denominados em moeda estran-

geira, são linhas comuns disponíveis no mercado e por isso não 

apresentam diferenças entre o valor contábil e o valor de 

mercado.
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d) Investimentos - Consistem, principalmente, em investimen-

tos em empresas de capital fechado, registrados pelo método 

de custo, nas quais a Cooperativa tem interesse estratégico. 

e) Composição dos instrumentos �nanceiros - Em atendi-

mento às Normas Brasileiras de Contabilidade, os saldos contá-

beis e os valores de mercado dos instrumentos �nanceiros 

inclusos no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 

estão identi�cados a seguir:

Empréstimos e Recebíveis
Valores a receber de Cooperados e Clientes

Caixa e equivalentes de caixa

Outros valores a receber

625.485

263.119

Valor

32.359

Total 920.963

Outros Passivos Financeiros
Empréstimos e financiamentos

Obrigações com cooperados e fornecedores

Outras contas a pagar

774.428

392.514

Valor

11.143

Total 1.178.085

f) Risco de liquidez - O risco de liquidez é medido pela capaci-

dade de cumprir as obrigações de curto, médio e longo prazo, 

tendo presente a estrutura de reservas �nanceiras, de ativos e 

linhas de créditos disponíveis para captação de novos recursos 

e, principalmente dos �uxos de caixa.

A abordagem da Cooperativa na administração de liquidez é 

de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez 

su�ciente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob 

condições normais de estresse, sem causar perdas inaceitáveis 

ou com risco de prejudicar as operações da Cooperativa.

Na data base das demonstrações contábeis os índices de 

liquidez corrente e liquidez geral eram de 1,55 e 0,99, respecti-

vamente, não havendo indicativos de falta de capacidade de 

liquidação das obrigações existentes, sejam de curto, médio ou 

longo prazo.

g) Gerenciamento de riscos - Os riscos de mercado são prote-

gidos quando é considerado necessário suportar a estratégia 

corporativa ou quando é necessário manter o nível de �exibili-

dade �nanceira, mediante exame e revisão de informações 

relacionadas com o gerenciamento de risco, incluindo procedi-

mentos e práticas a ele aplicadas. 

Os principais fatores de risco de mercado que afetam o 

negócio da Cooperativa podem ser considerados como:

• Riscos de Variação de Preços de Grãos - A forma como se 

comercializa grãos, no caso, compra e venda casada, afasta a 

exposição a riscos de variações de preço do produto agrícola, 

bem como, os custos existentes nas operações com grãos são 

suportados pelos produtores, não ensejando perdas para a 

Cooperativa. Eventualmente, quando há exposição se busca 

proteção dentro do mercado de Derivativos.

• Risco de preço de mercadoria vendidas ou produzidas ou 

de insumos adquiridos - Decorre da possibilidade de oscilação 

dos preços de mercado dos produtos comercializados ou 

produzidos pela Cooperativa e dos demais insumos utilizados 

no processo de produção. Essas oscilações de preços podem 

provocar alterações subsntanciais nos ingressos/receitas e nos 

dispêndios/custos da Cooperativa. Para mitigar esses riscos, a 

Cooperativa monitora permanentemente os mercados locais, 
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buscando antecipar-se a movimentos de preços.

• Risco de taxa de juros - O risco cooperado é oriundo da 

possibilidade de a Cooperativa incorrer em ganhos/perdas 

decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 

seus ativos e passivos �nanceiros e que aumentem as despesas 

�nanceiras relativas a empréstimos e �nanciamentos captados 

no mercado. Visando a mitigação desse tipo de risco, a Coope-

rativa monitora continuamente as taxas de juros de mercado 

com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contrata-

ção de novas operações para proteger-se contra o risco de 

volatilidade dessas taxas, buscando diversi�car a captação de 

recursos em termos de taxas pre�xadas ou pós-�xada.

 

• Risco de crédito - Os riscos de crédito são medidos pela 

presença de situações com potencial de impactar negativa-

mente o resultado e o patrimônio, pela não realização tempes-

tiva dos créditos registrados no ativo, normalmente denomina-

dos instrumentos �nanceiros.

Esses riscos são administrados por normas especí�cas de 

aceitação de clientes e cooperados, análise de crédito, acom-

panhamento dos prazos das vendas realizadas por cada linha 

de negócios e estabelecimento de limites de exposição indivi-

duais, de forma a minimizar a ocorrência de inadimplência em 

seus recebíveis.

 

A produção primária está exposta às condições climáticas que 

podem afetar a produtividade, e sujeita-se ainda a oscilações 

de preços, posto que são commodities. Face ao risco de 

inadimplência dos cooperados, procura-se manter posição 

patrimonial e �nanceira apropriada para suportar esses 

eventos, normalmente administrados através de prorrogações 

dos prazos de vencimento.

• Gestão de Capital

Os objetivos da Cooperativa ao administrar seu capital são os 

de garantir a existência de recursos su�cientes para investi-

mentos necessários para a continuidade do seu negócio e 

garantir a liquidez necessária para suas atividades comerciais.

Os recursos administrados para os investimentos nos ativos 

�xos da Cooperativa, requeridos para seu constante cresci-

mento e atualização tecnológica, são obtidos das sobras 

retidas e de recursos captados em linhas de �nanciamento de 

longo prazo.

Os recursos necessários para garantir a liquidez de suas ativida-

des comerciais são obtidos mediante a captação de recursos 

no mercado �nanceiro das modalidades capital de giro, investi-

mento, repasse e insumos agrícolas. 

A manutenção de sua capacidade de liquidez é de fundamen-

tal importância, principalmente para as atividades de compra 

(ato-cooperado) de produtos agrícolas e pecuários, que têm 

origem na decisão de venda dos cooperados e compra de 

insumos agropecuários para fornecimento aos mesmos. A 

captação de recursos é requerida para garantir a liquidez da 

operação.

A Cooperativa monitora o capital com base no índice de 

alavancagem �nanceira. Esse índice corresponde à dívida 

líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por 

sua vez, corresponde ao total de empréstimos, subtraído do 

montante de caixa e equivalentes de caixa. 

A alavancagem �nanceira em 31 de dezembro de 2019 e de 

2018 podem ser assim sumariadas:
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Empréstimos e financiamentos

Dívida Líquida

Patrimônio Líquido 1.239.828 1.133.834

511.309

774.428

416.369

784.303

Alavancagem Financeira 0,41 0,37

Total Total
2019 2018

Menos - caixa e equivalentes de caixa (263.119) (367.934)

• Risco cambial - A Cooperativa atua no mercado internacional 

e está exposta ao risco cambial decorrente de �utuações em 

moedas estrangeiras, prioritariamente com relação à variação 

do dólar americano. O risco cambial decorre de operações 

comerciais. Para neutralizar possível efeito decorrente desse 

tipo de risco a Cooperativa opera com instrumentos �nancei-

ros derivativos NDF – Non Deliverable Forward junto às institui-

ções �nanceiras. A Castrolanda não possuía empréstimos em 

moeda estrangeira na data de fechamento do balanço. 

Instrumentos Financeiros Derivativos

• Características dessas operações - Os instrumentos �nancei-

ros derivativos são contratados com o objetivo de proteção, 

especi�camente nas operações de exportação de carnes e 

estão dentro dos limites de exposição permitidos pelas 

políticas desta Cooperativa.

• NDF – Non Deliverable Forward - NDFs são instrumentos 

derivativos contratados pela Cooperativa com o objetivo de 

proteger suas operações contra os riscos de �utuação na taxa 

de câmbio, não sendo utilizados para �ns especulativos. Os 

valores de referência (notional) dos contratos de NDFs (posição 

vendida), em aberto em 31 de dezembro de 2019, totalizam 

em USD 3 milhões (2018 USD 8 milhões).

Os instrumentos �nanceiros derivativos estão representados 

como segue:

Hedge - NDF (non delivery forward) 8.000

2019 2018

comprado vendido comprado vendido
3.000

Total 8.0003.000

- -

0 0

Na data do encerramento do exercício, a Cooperativa manti-

nha em depósito, em seus armazéns, produtos agrícolas de 

propriedade de cooperados e terceiros. Estes estoques não 

pertencem à Cooperativa, logo não atendem o conceito de 

ativo estabelecido nas normas contábeis, com isso, tendo 

presente a ITG 2004, esses produtos não integram seus saldos 

de estoque e de obrigações para efeitos contábeis. 

 

Produtos agrícolas de Cooperados:

NOTA 26 – PRODUTOS DE COOPERADOS E TERCEIROS EM DEPÓSITO
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Total 36.313 42.947

3.762

10.237

5.856

653

1.575

787

1.545

1.262

Produto Qtde (t)
2019

Sementes de batata

Trigo

Soja 

Feijão

Milho

Sementes

Aveia

Outros

7.800

9.009

8.345

2.340

1.103

348

649

1.030

Total R$/mil
2019

7.854

14.882

7.102

1.280

2.362

1.803

908

122

Qtde (t)
2018

15.184

12.650

8.937

3.627

1.378

801

318

53

Total R$/mil
2018

25.677 30.622

Valor de Mercado

Produtos agrícolas de terceiros:

Total 82.068 59.963

39.249

23.575

2.409

715

-

Produto Qtde (t)
2019

Milho

Trigo

Cevada

Soja

Outros

27.475

20.746

2.243

1.019

-

Total R$/mil
2019

33.511

43.685

2.847

276

1.749

Qtde (t)
2018

19.548

37.132

2.249

348

686

Total R$/mil
2018

65.948 51.482

Existiam ainda nas dependências desta Cooperativa ao �nal de 2019 outros R$ 63.728 em produtos de terceiros 

depositados, relacionados essencialmente a produtos lácteos industrializados e insumos agrícolas.
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Total 3.256.898 3.076.899

Descrição

2.555.473

242.023

80.274

71.521

83.573

64.078

54.587

40.371

2019

2.444.251

222.956

76.103

77.619

73.945

55.418

30.288

37.715

2018

Matérias primas e mercadorias para revenda

Salários, encargos sociais e benefícios

Materiais de uso e consumo

Depreciação/amortização e exaustão 

Gastos comerciais

Fretes

Água, energia elétrica e comunicações

Manutenção

Impostos e taxas

Outras despesas

Dispêndios e custo das vendas e serviços

Despesas com vendas

Despesas com pessoal

Outras despesas administrativas e gerais

40.045

10.437

-

1.462

13.054

30.538

11.368

2.744

818

13.136

Consultoria e serviços profissionais 

Aluguel e locações

Perdas por recuperabilidade de ativos

Classificados como:

2.923.200

130.621

97.863

105.214

2.762.709

114.524

89.911

109.755

Total 3.076.899 3.076.899

Sobras antes da tributação

Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais de 25% e 9%

Adições permanentes e outros

Exclusões permanentes e outros

66.454

22.594

63.078

(57.128)

79.142

26.908

36.626

(23.646)

NOTA 28 - IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL CORRENTES

Resultado não tributável do ato cooperativo

Lucro Real Tributável

Imposto de Renda e Contribuição Social no resultado corrente:

Imposto de Renda

Contribuição social

Alíquota efetiva

(78.027)

(5.623)

(99.450)

(7.328)

-

-

0%

-

-

0%

NOTA 27 - DESPESAS POR NATUREZA

2019 2018
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Em conformidade com o artigo 111 da lei n° 5.764/71, são tributadas as operações do ato não cooperativo, 

previstas nos artigos 85, 86 e 88.

NOTA 29 – BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

Previdência complementar - No ano de 2019 a Cooperativa realizou contribuições relativas às suas participações neste plano 

no valor de R$ 1.160 (R$ 1.112 em 2018).

PPR Programa de participação nos resultados - No ano de 2019 a Cooperativa realizou o pagamento de R$ 7.458 a título de 

PPR (R$ 14.357 em 2018).

NOTA 30 – EVENTOS SUBSEQUENTES

Entre 31 de dezembro de 2019 e a presente data, 30 de janeiro de 2020, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem 

alterar de forma signi�cativa a situação patrimonial e �nanceira revelada nas demonstrações contábeis.

NOTA 31 – BALANÇO SOCIAL E DEMAIS INFORMAÇÕES

As informações de natureza social e ambiental, identi�cadas como balanço social, bem como as demais informações que 

compõe o relatório da administração, não fazem parte integrante das demonstrações contábeis sobre as quais é emitido 

relatório de opinião da auditoria externa.

NOTA 32 – AVAIS

Cooperativa de Laticínios de Sorocaba

Cooperativa Central de Laticínios do Paraná

Tomador

18.021 -

Total 33.373 15.352

2019 2018 % Afiançado

Saldo
Afiançado em

31/12/2018

Saldo 
Afiançado em 

31/12/2019

- 33.372 54,00%

15.352 15.35242.026 42.026 36,53%

75.39842.026

NOTA 33 – SALDOS DE INCORPORAÇÃO

No dia 31/07/2019, ocorreu em Assembleia Geral Extraordinária a aprovação da incorporação pela Castrolanda da Cooperativa 

de Laticínios de Sorocaba. Os saldos dos ativos e passivos registrados naquela entidade foram integralmente reconhecidos no 

patrimônio da Castrolanda. Abaixo, segue demonstrativo dos saldos incorporados em 31/07/2019:
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ATIVO

Caixa e equivalentes de caixa

Valores a receber de cooperados 

Valores a receber de clientes

Estoques

Tributos a recuperar

Outros ativos

Despesas do exercício seguinte 

31/07/2019

60

1.195

3.833

3.227

2.351

86

7

10.759

Circulante

Total do Ativo Circulante

Tributos a recuperar

Outros ativos

8.123

8.912

17.035

Não Circulante

Investimentos

Imobilizado

59

7.602

7.661

24.696Total do Ativo Não Circulante

Total do Ativo 35.454

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Obrigações com cooperados

Fornecedores

Empréstimos e financiamentos

Obrigações sociais e tributárias

Outros passivos

31/07/2019

5.512

1.667

20.352

117

300

27.949

Circulante

Total do Passivo Circulante

Empréstimos e financiamentos

Obrigações provisionadas

511

1.146

1.658

Não Circulante

Total do Passivo Não Circulante

Capital social realizado

Reservas de sobras

Sobras à disposição da A.G.O

143

4.206

1.499

5.848

Patrimônio Líquido

Total do Patrimônio Líquido

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 35.454

Castro, 31 de dezembro de 2019.
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