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M e n s a g e m
da diretoria

Chegou o momento de prestarmos 
contas do exercício 2019 à todos vocês 
cooperados, os donos efetivos de nossa 
cooperativa. Um ano muito intenso e de-
safiador, afinal, nós que sempre olhamos 
para o futuro demos o primeiro grande 
passo para a transformação digital de 
olho justamente, no futuro. Em 2019 fo-
mos atuantes e participamos das princi-
pais exposições e feiras que existem em 
nossa área de atuação, obtendo visibili-
dade, posicionamento e nos aproximan-
do de cooperados e clientes, o que nos 
trouxe resultados expressivos e estreitou 
a nossa relação com as pessoas e as ci-
dades onde estamos inseridos.

Inauguramos dois postos de combus-
tíveis na cidade de Toledo, o primeiro 
em fevereiro no centro e o segundo em 
agosto, na principal rota de entrada e 
saída da cidade, ambos com a bandeira 
Petrobras. Em agosto foi a vez da Prima-
to Corretora que além de seguros, deu o 
primeiro passo para comercialização de 
consórcios, em parceria com a Rede Lo-
jacorr e BR Consórcios. Na parte do varejo 
tivemos a inauguração da nova unidade 
do Primato Supermercado na avenida 
Parigot de Souza em Toledo e a abertu-
ra da Casa Vergara no Lago Municipal de 
nossa cidade.

Promovemos a campanha “Aniversário 
Premiado Primato 22 anos” onde tive-
mos três sorteios que movimentaram to-
dos os negócios da cooperativa e as loca-

lidades onde atuamos, assim como várias 
campanhas promocionais e institucionais 
para todos os negócios com a marca de 
nossa cooperativa.

Em 2019 fomos premiados e reconhe-
cidos pelo nosso público. Prêmio Ímpar, 
desenvolvido pelo Grupo RICTV Record 
e IBOPE Inteligência, fomos a cooperati-
va de agronegócio e supermercado mais 
lembrados de Toledo (PR). Prêmio Quem 
é Quem, da Avesui, quando fomos o 
vencedor da categoria “Varejo”, através 
das embalagens de corte de frangos 
congelados, em uma parceria de interco-
operação com nossa coirmã Coopavel. O 
Prêmio Destaque Empresarial de Toledo, 
fomos a marca mais lembrada nas ca-
tegorias Supermercado e Agropecuária 
para Leite. No âmbito nacional, tivemos 
uma escalada muito positiva de 80 po-
sições na lista das mil maiores empresas 
do país pela pesquisa do Jornal Valor Eco-
nômico, O Valor 1000. E com muito or-
gulho subimos 28 posições entre as 400 
maiores empresas do agronegócio brasi-
leiro, pesquisa feita pela Revista Exame 
em 2019. 

Investimos na capacitação de pesso-
as e estamos cada dia buscando trans-
formar a cooperativa em ambiente de 
trabalho com evolução e satisfação aos 
nossos colaboradores e uma prova disso 
foi a pesquisa feita pela consultoria GPTW 
(Great Place To Work - Ótimo Local para 
Trabalhar - em português), que teve um 

resultado acima de nossas expectativas 
e certificou a Primato com o selo GPTW, 
que está sendo divulgado e promovido 
em toda nossa cooperativa. Outro impor-
tante momento foi a inclusão no Progra-
ma de Compliance do Cooperativismo 
paranaense via Ocepar, para que cada 
vez mais possamos criar um ambiente de 
trabalho onde as pessoas tenham com-
portamentos e atitudes que estejam de 
acordo com as regras, missão, valores e 
direcionamentos da Primato.

Mas também foi um momento de re-
flexões e tomada de decisões importan-
tes, quando iniciamos a transformação 
digital. Implementamos um novo siste-
ma unificado de informações para todos 
os negócios, o que nos fez rever alguns 
deles, logo, cinco de nossas unidades 
agropecuárias foram desabilitadas e a 
partir daquele momento o processo digi-
tal está nos aproximando ainda mais de 
nossos cooperados, com foco em suas 
necessidades.O resultado? Atingimos o 
faturamento recorde de R$ 700.618.881, 
com crescimento de 16,20% comparado 
a 2018, obtendo um resultado líquido 
de  R$ 15.193.029, com crescimento de 
50,09%, comparado a 2018, o que com-
prova que estamos no caminho certo. 

Por fim, agradecemos aos nossos for-
necedores e parceiros pela dedicação du-
rante todo o ano de 2019, assim como 
nossos cooperados, que são a razão de 
nossa existência. 
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Sobras aos
cooperados

Resumo das sobras

Demonstrações
Contábeis

No ano de 2019 as sobras alcan-

çadas foram de R$ 3.310.143. O cál-

culo terá como base as atividades 

desempenhadas pelo cooperado, 

assim como a quantidade de pro-

dutos entregues para a cooperati-

va.

Desta forma, fica assim definido: 

a cada litro de leite o associado 

terá R$ 0,01. Já na suinocultura ao 

terminador o ganho será de R$ 

1,00 por animal; o valor por leitão 

de unidade produtora de leitão 

será o equivalente a R$ 0,60 e por 

leitão de crechário R$ 0,20. Além 

disso, na parte de grãos, cada co-

operado terá R$ 0,50 por saca de 

milho e R$ 1,00 por saca de soja. 

Além da produção entregue à coo-

perativa o cooperado também tem 

benefícios nas unidades de negó-

cio, sendo que nos supermercados 

cada um terá 2% de participação, e 

nos insumos agropecuários o per-

centual será de 1,16%. O destino 

das sobras será deliberado em as-

sembleia geral ordinária. 

Para a diretoria da Primato este 

formato visa otimizar o trabalho 

do nosso cooperado e trazer in-

centivos para aumentarmos nossa 

produção, assim como a fidelida-

de. “A mudança de critério refor-

ça o conceito do cooperativismo 

de que juntos somos muito mais 

resistentes, fortes e prontos para 

enfrentar os desafios” finaliza Ilmo 

Werle Welter, presidente da Prima-

to Cooperativa Agroindustrial. 

Quantidade
28.924.048

24.154
373.610
325.419
311.307
493.902
54.992

2.113.496
175.322.709

Preço
R$ 0,01
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 0,60
R$ 0,20
R$ 0,50
R$ 1,00

2%
1,16%

Valor da Sobra
R$ 289.240

R$ 12.077
R$ 373.610
R$ 195.251
R$ 62.261

R$ 246.951
R$ 54.992
R$ 42.270

R$ 2.033.490
R$ 3.310.143
R$ 3.310.143

Leite Volume (litros)
Gado de Corte (kg)
Engorda Suíno (cabeças) 
Leitão (cabeças)
Creche (cabeças)
Milho Fixado (sacas)
Soja Fixada (sacas)
Supermercado, Restaurante e Farmácia Assoc. (R$)
Insumos Agropecuários Assoc. (R$)
TOTAL
Sobra à Disposição da AGO

CRITÉRIOS SUGERIDOS 
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores em R$1,00)

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
BALANÇO PATRIMONIAL

(Valores em R$1,00)

ATIVO
CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Caixa
Bancos conta movimento
Cheques à vista
Aplicações financeiras

CRÉDITOS
Com cooperados
Com clientes
Aplicações financeiras
Cheques para depósito
Adiantamentos a fornecedores
Tributos a recuperar
Outros créditos
(-) Provisão para créditos duvidosos

ESTOQUES
Mercadorias para revenda e insumos agropecuários
Estoque à fixar

ATIVO BIOLÓGICO

DISPÊNDIOS E DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE
Seguros
Rendimentos antecipados ao pessoal
Despesas diversas a apropriar

NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Créditos com cooperados
Créditos com clientes
(-) Provisão para créditos duvidosos

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL
TOTAL DO ATIVO

N.E.

05
06

07
08
04

09

10

05
06
04

11
12
13

2019
 385.078.411 
 55.569.215 

 1.351.184 
 34.681.028 
 1.762.445 

 17.774.558 

 220.036.208 
 83.235.813 
 59.962.367 
 22.954.306 

 -   
 12.685.803 
 40.395.545 

 929.223 
 (126.850)

 66.114.945 
 64.628.051 
 1.486.894 

 41.280.603 

 2.077.441 
 768.991 

 -   
 1.308.450 

 190.366.436 
 3.244.529 

 28.700 
 3.215.829 

 -   

 19.834.146 
 164.009.492 

 3.278.270 
 575.444.848 

2018
 323.837.453 
 13.698.948 

 467.347 
 12.692.302 

 351.650 
 187.649 

 205.458.863 
 69.591.796 
 32.664.298 
 34.375.427 

 425.518 
 18.540.697 
 49.920.838 

 49.619 
 (109.331)

 64.847.590 
 63.656.165 

 1.191.425 

 39.306.043 

 526.009 
 323.686 
 119.602 
 82.722 

 186.953.365 
 2.514.205 

 641.094 
 1.874.039 

 (928)

 19.340.170 
 163.399.665 

 1.699.325 
 510.790.818 

PASSIVO
CIRCULANTE 
OBRIGAÇÕES 
Obrigações com cooperados 
Fornecedores 
Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas 
Instituições financeiras 
Outras obrigações 
Produtos a entregar 
Provisão estoque à fixar 

NÃO CIRCULANTE 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
Obrigações com cooperados 
Fornecedores 
Instituições financeiras 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
CAPITAL SOCIAL 
Capital social 

RESERVAS DE SOBRAS 
Fundo / Reserva legal 
FATES - Fundo/Reserva de assist. téc. educ. e social 
Fundo / Reserva de capital de giro próprio 
Fundo / Reserva de desenvolvimento 
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA A.G.O. 
TOTAL DO PASSIVO

2019
312.526.745 
 312.526.745 

 16.351.280 
 99.607.562 
 6.646.727 

 180.587.431 
 86.942 

 7.759.908 
 1.486.894 

 182.502.559 
 182.502.559 

 5.922.029 
 20.698.650 

 155.881.880 
 80.415.544 
 22.338.870 
 22.338.870 

 54.766.531 
 11.667.725 

 619.651 
 11.216.499 
 31.262.656 
 3.310.143

 575.444.848 
 

2018
 280.938.732 
 280.938.732 

 10.429.434 
 72.759.562 

 6.317.729 
 152.698.966 

 275.685 
 37.265.930 

 1.191.425 

 159.066.372 
 159.066.372 

 8.811.267 
 1.606.898 

 148.648.206 
 70.785.714 
 21.898.123 
 21.898.123 

 46.405.869 
 9.834.317 

 199.566 
 8.683.684 

 27.688.302 
 2.481.722

 510.790.818  

N.E.

14 

 15 
 16 
 17 

 14 

 16 

 19 

 20 

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(Valores em R$1,00)

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
DEMONSTRAÇÃO DE SOBRAS OU PERDAS

(Valores em R$1,00)

Contas

INGRESSOS E RECEITAS BRUTAS
Ingressos e receitas de vendas

(-) DEDUÇÕES
Devoluções de ingressos e receitas de vendas

(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
ICMS
ISS
PIS/COFINS

INGRESSOS E RECEITAS LÍQUIDAS
(-) DISPÊNDIOS E CUSTOS
SOBRA E LUCRO BRUTO

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS
Ingressos e receitas 

DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS
Dispêndios e despesas com honorários dos conselhos
Dispêndios e despesas com pessoal
Dispêndios e despesas administrativas
Dispêndios e despesas comerciais
Dispêndios e despesas da indústria
Dispêndios e despesas técnicas
Dispêndios e despesas tributárias

OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS
Outros ingressos e receitas operacionais
Outros dispêndios e despesas operacionais

RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS
RESULTADO DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS
Ingressos e receitas financeiras
(-) Dispêndios e despesas financeiras

SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ANTES DO IRPJ E CSLL
(-) Provisão para imposto de renda
(-) Provisão para contribuição social

SOBRA E LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
SOBRA E LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS DESTINAÇÕES
(-) DESTINAÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS
Transf. para Fundo/Reserva Legal de Resultado com Terceiros
Fundo/Reserva legal - 25%
FATES - Fundo/Reserva para assist. téc. educ. e social - 5%
Fundo/Reserva para capital de giro - 30%
Fundo/Reserva de desenvolvimento - 15%
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA A.G.O.

TOTAL 2019

 700.618.881 
 700.618.881 

 28.682.699 
 28.682.699 

 12.792.245 
 5.558.129 

 17.538 
 7.216.578 

 659.143.936 
 545.008.172 

 114.135.764 

 12.337.235 
 12.337.235 

 95.337.144 
 367.892 

 38.276.809 
 3.366.402 

 41.288.057 
 2.508.421 
 4.887.586 
 4.641.976 

 6.864.327 
 41.237.870 
 34.373.542 

 38.000.183 
 (22.648.416)

 4.029.745 
 (26.678.162)

 15.351.767 
 96.676 
 62.062 

 15.193.029 
 15.193.029 
 11.882.885 

(1.635.813) 
 3.310.143 
 662.029 

 3.972.172 
 5.574.354 
3.310.143 

TOTAL 2018

 587.080.728 
 587.080.728 

 6.865.172 
 6.865.172 

 4.520.819 
 4.515.875 

 4.944 
 -   

 575.694.738 
 479.577.096 
 96.117.642 

 10.940.598 
 10.940.598 

 82.277.670 
 302.166 

 34.411.994 
 1.164.195 

 37.439.431 
 3.698.033 
 3.534.107 
 1.727.744 

 593.466 
 3.150.488 
 2.557.022 

 25.374.036 
 (15.251.405)

 4.314.817 
 (19.566.222)

 10.122.631 
 -   
 -   

 10.122.631 
 10.122.631 
 7.640.909 
 (1.562.797)

 2.481.722 
 496.344 

 2.978.067 
 3.247.573 

 2.481.722 

N.E.

20

Saldos em 31.12.2017 
AUMENTO DE CAPITAL 
Integralização de capital - juros sobre capital próprio 
Integralização de capital - novos cooperados 
Integralização de capital - retenções da produção 
Integralização de capital - sobras capitalizadas 
BAIXA DE CAPITAL 
Por demissão, exclusão e eliminação 
Fundo / Reserva legal - créditos não retirados 
FATES /  utilização 
FATES / créditos não retirados 
Fundo / Reserva de capital de giro - utilização 
Fundo / Reserva Desenvolvimento - reversão 
Destinação dos juros s/ o capital próprio 2017 
Pagamento de sobras 
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES 
Sobras / Resultado do exercício 
FATES /  5% cooperados 
Fundo / Reserva legal - 25% cooperados 
Transferência para Fundo / Reserva legal de Resultado com Terceiros 
Fundo / Reserva de capital de giro - 30% 
Fundo / Reserva de desenvolvimento - 15% 
Saldos em 31.12.2018 

AUMENTO DE CAPITAL 
Integralização de capital - novos cooperados 
Integralização de capital - retenções da produção 
Integralização de capital - sobras capitalizadas 
BAIXA DE CAPITAL 
Por demissão, exclusão e eliminação 
Fundo / Reserva legal - créditos não retirados 
FATES /  utilização 
Fundo / Reserva de capital de giro - utilização 
Fundo / Reserva Desenvolvimento - reversão 
Pagamento de sobras 
SOBRAS/RESULTADO E DESTINAÇÕES 
Sobras / Resultado do exercício 
FATES /  5% cooperados 
Fundo / Reserva legal - 25% cooperados 
Transferência para Fundo / Reserva legal de Resultado com Terceiros 
Fundo / Reserva de capital de giro - 30% 
Fundo / Reserva de desenvolvimento - 15% 

Saldos em 31.12.2019 

19.726.049 
3.578.862 
 1.087.620 
 179.005 
 869.065 
 1.443.172 

 (1.406.788)
 (1.406.788)

 -   
 -   

 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   

 21.898.123 

 2.432.945 
 121.648 

 1.070.448 
 1.240.849 
 (1.992.198)
 (1.992.198)

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 22.338.870 

 8.826.785 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 88.606 
 -   

 -   
 -   

 -   
 918.926 

 -   
 -   

 2.481.722 
 (1.562.797)

 -   

 9.834.317 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 159.078 
 -   
 -   
 -   

 1.674.330 
 -   
 -   

 3.310.143 
 (1.635.813)

 -   
 -   

 11.667.725 

 144.549 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (454.883)
 13.557 

 -   
 -   

 -   
 496.344 

 -   
 496.344 

 -   

 -   

 199.566 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (241.944)
 -   
 -   

 662.029 
 -   

 662.029 
 -   
 -   
 -   
 -   

 619.651 

 6.805.617 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (1.100.000)
 -   

 -   
 2.978.067 

  -   
 -   
 -   

 2.978.067 

 8.683.684 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (1.439.357)
 -   

 3.972.172 
 -   
 -   
 -   
 -   

 3.972.172 
 -   

 11.216.499 

 27.258.109 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 (2.817.381)

 -   
 3.247.573 

 -   
 -   
 -   

 -   
 3.247.573 

 27.688.302 

 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (2.000.000)

 5.574.354 
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 5.574.354 

 31.262.656 

 1.279.553 

 (1.279.553)

 -   

 -   

 -   

 2.886.343 
 (1.443.172)

 -   
 -   
 -   

 (1.443.172)
 -   
 -   
 -   
 -   

 -   
 -   

 (1.443.172)
 2.481.722 
 10.122.633 
 (496.344)

 (2.481.722)
 1.562.797 

 (2.978.067)
 (3.247.573)
 2.481.722 

 (1.240.849)
 -   
 -   

 (1.240.849)
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   
 -   

 (1.240.874)
 3.310.143 
 15.193.029 
 (662.029)
 (3.310.143)
 1.635.813 

 (3.972.172)
 (5.574.354)

 3.310.143 

 66.927.006 
 2.135.690 
 1.087.620 
 179.005 
 869.065 

 -   
 (1.406.788)
 (1.406.788)

 88.606 
 (454.883)

 13.557 
 (1.100.000)
 (2.817.381)
 (1.279.553)
 (1.443.172)
 10.122.633 
 10.122.633 

 -   
 -   

 -   
 -   

 70.785.714 

 1.192.096 
 121.648 

 1.070.448 
 -   

 (1.992.198)
 (1.992.198)

 159.078 
 (241.944)

 (1.439.357)
 (2.000.000)
 (1.240.874)
 15.193.029 
 15.193.029 

 -   
 -   

 -   
 -   

 80.415.544 

 COMPONENTES  Capital 
Social  Fundo Reserva 

Legal
 FATES 
 RATES 

 Fundo/Reserva 
 de Capital Giro 

 Fundo/Reserva 
 Desenvolvimento 

 Fundo/Reserva 
 de Juros S/ Capital 

 Reservas Legais e Estatutárias  
   Sobras à 

 disposição 
 da A.G.O. 

 Total 

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.
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PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

(Valores em R$1,00)

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
DEMOSNTRAÇÕES DE VALOR ADICIONADO

(Valores em R$1,00)

DEMONSTRAÇÃO DE VALOR ADICIONADO
1 INGRESSOS E RECEITA OPERACIONAL
1.1 Vendas de Mercadorias e Produtos
1.2 Participações em Sociedades Cooperativas
1.3 Outros Resultados Não Operacionais
2 INSUMOS  ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
2.1 Dispêndios e Custos das mercadorias e serviços vendidos
2.2 Dispêndios de Consumo, Manutenção, Comerciais e Administrativas
3 VALOR ADICIONADO BRUTO
4 RETENÇÕES
4.1 Depreciação, amortização e exaustão
5 VALOR ADICIONADO LIQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE
6 VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1 Receitas Financeiras
7 VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR
8 DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1 Pessoal e Encargos
8.2 Impostos, Taxas e Contribuições
8.3 Juros Financeiros e Alugueis
8.4 Sobras a disposição da Assembleia
8.5 Fundos e Reservas

2019
 691.137.744 
 680.685.148 

 3.588.269 
 6.864.327 

 590.344.769 
 542.873.098 

 47.471.672 
 100.792.974 

 3.605.312 
 3.605.312 

 97.187.663 
 4.029.745 
 4.029.745 

 101.217.408 
 101.217.408 

 38.644.702 
 17.592.959 
 29.786.719 
 3.310.143 

 11.882.885 

2018
 591.749.621 
 589.284.208 

 1.871.946 
 593.466 

 519.506.686 
 478.073.664 

 41.433.022 
 72.242.935 
 2.377.060 
 2.377.060 

 69.865.875 
 4.314.817 
 4.314.817 

 74.180.692 
 74.180.692 
 34.714.160 
 6.248.563 

 23.095.336 
 2.481.722 
 7.640.910 

2019
 15.193.029 
 3.605.312 
 6.864.327 

 (27.894.706)
 (2.232.039)

 3.032.609 
 45.939.752 

 (29.210.554)
 (188.743)
 328.998 

 (1.551.432)
 16.839.449 
 9.525.293 

 (27.298.069)
 (730.324)

 (13.644.018)
 (1.267.355)
 (1.974.560)

 (2.430.993)

 (609.826)
 -   

 (493.976)
 (1.578.945)

 (2.682.747)

 27.888.465 
 440.747 

 7.233.674 
 11.421.122 

 46.984.008 
 41.870.267 

 13.698.948 
 55.569.215 

 41.870.267 

2018
  10.122.633 

 2.377.060 
 593.466 

 7.854.148 
 20.947.307 
 (4.227.945)

 9.149.138 
 (7.180.013)

 37.061 
 4.376.396 

 199.091 
 (33.553.820)
 (11.320.344)
 (5.100.425)

 (873.111)
 10.689.033 

 (3.834.367)
 (10.383.494)

 (31.075.493)

 (66.812.047)
 2.557.022 

 (1.742.999)
 (949.995)

 (66.948.019)

 35.795.056 
 2.172.074 

 69.217.678 
 (21.817.695)
 85.367.113 

 (12.656.399)

 26.355.347 
 13.698.948 

 (12.656.399)

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 (+) Sobra e lucro líquido do exercício    
 (+) Depreciações e amortizações 
 (+) Outros resultados não operacionais 
 (-) Outros ajustes 
 (=) Sobra e lucro líquido do exercício ajustado 
 (+/-) Obrigações com cooperados 
 (+/-) Fornecedores 
 (+/-) Produtos a entregar 
 (+/-) Contas a pagar 
 (+/-) Obrigações sociais, tributárias e trabalhistas 
 (+/-) Dispêndios e despesas do exercício seguinte 
 (+/-) Outros créditos 
 (+/-) Tributos a recuperar 
 (+/-) Contas a receber clientes 
 (+/-) Valor a receber longo prazo 
 (+/-) Contas a receber cooperados 
 (+/-) Estoques 
  (+/-) Ativo Biológico 
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (+/-) 

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 
 (+/-) Aquisição de imobilizado 
 (+/-) Alienação de imobilizado 
 (+/-) Aquisição investimentos 
 (+/-) Aquisição de intangível 
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (+/-) 

 FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 
 (+/-) Obrigações com instituições financeiras 
 (+) Capital social integralizado 
 (+/-) Empréstimos a longo prazo 
 (+/-) Aplicações em instituições financeiras 
 CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+/-) 
 AUMENTO OU REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 

 Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 
 Caixa e equivalentes de caixa - final do ano 
 VARIAÇÃO  DAS CONTAS CAIXA / BANCOS / EQUIVALENTES 

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.
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Notas
Explicativas

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE 2020
(Valores em R$1,00)

CONTAS

INGRESSOS E RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

DISPÊNDIOS E CUSTOS DOS PRODUTOS E MERCADORIAS VENDIDAS

RESULTADO OPERACIONAL BRUTO

DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS

RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL

R$

858.552.129

714.569.142

143.982.987

100.111.684

-24.980.199

18.891.104

AV%

100,00%

83,23%

16,770%

11,661%

-2,910%

2,200%

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.
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NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Primato Cooperativa Agroindustrial é uma sociedade formada por pessoas adeptas do trabalho em 
liberdade no âmbito da comunidade, mas constituída sob bases empresariais e voltada para a produção 
de bens e serviços, por meio de mútua cooperação entre seus membros, sem descurar da educação e da 
assistência social, objetivando o estímulo, o desenvolvimento progressivo e a defesa econômico-social 
de natureza comum, sem o objetivo do lucro. A entidade é regida pela Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 
de 1971, que regulamenta o sistema cooperativista do Brasil.
A sociedade possui trinta e duas unidades, com comercialização de insumos agropecuários, fomento de 
suínos e leite, supermercados, restaurantes, farmácia, postos de combustíveis, transporte rodoviário, ser-
viços veterinários e indústrias de alimentos para animais. 

NOTA 02 – PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
A sociedade atua na comercialização da produção de seus cooperados, com destaque aos produtos de 
leite e suínos, aquisição e comercialização de bens de fornecimento destinados ao fomento da atividade 
agropecuária, supermercados, restaurantes, farmácia e prestação de serviços de assistência técnica agro-
pecuária, educacional e social aos cooperados e as operações das indústrias de alimentos para animais. 
Para a consecução de seus objetivos, a Cooperativa busca:
a) produzir, adquirir, beneficiar, transformar, industrializar e fornecer aos cooperados e familiares, bens 
de produção, consumo agropecuário e consumo pessoal. Além de prestar serviços de comercialização, 
armazenagem, técnicos, sociais, financeiros e fomentar a agroindústria; 
b) prestar serviços de assistência técnica e social, orientação gerencial para o cooperado, e/ou seus fa-
miliares, tendo como objetivo o aprimoramento tecnológico voltado para a produtividade e qualidade 
dos processos produtivos nas atividades agropecuárias, bem-estar social e desenvolvimento de seus 
cooperados e familiares;
c) fomentar e organizar a produção de seus cooperados, dentro dos padrões de qualidade preestabeleci-
dos e, promover sua comercialização em comum junto aos mercados consumidores, sujeitando-a ou não 
a processos de beneficiamento, segundo programas operacionais próprios;
d) estabelecer e/ou repassar critérios de classificação para recebimento e padronização dos produtos 
de seus cooperados, de maneira a permitir que cada um receba o preço pelo seu produto, conforme a 
qualidade;
e) repassar o preço médio de mercado aos produtos, tomando por base sua área de ação, para melhor 
remuneração dos seus cooperados, prevalecendo à diferenciação de valores em função da qualidade e 
volume da produção entregue;
f) instituir processos, sistemas e métodos rigorosos e científicos, visando à obtenção de matéria-prima 
adequada à produção de melhor qualidade;
g) estabelecer convênios com entidades especializadas, públicas e privadas, para o desenvolvimento 
técnico, profissional e gerencial de seus cooperados e líderes, extensivos aos colaboradores internos;

NOTA 03 – ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis da PRIMATO para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019 comparativas 
com 2018 estão em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade – CFC, com observância também aos pronunciamentos contábeis em vigor e 
legislação aplicável às sociedades cooperativas.
A preparação das Demonstrações Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 

convergidas das normas internacionais requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da Admi-
nistração da PRIMATO. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, relevantes para as 
Demonstrações Contábeis, estão demonstradas na nota 4. As Demonstrações Contábeis foram prepara-
das utilizando-se o custo histórico como base de valor.
a) Balanço Patrimonial: Elaborado comparativamente com o exercício anterior, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, a legislação cooperativista 
e disposições específicas, a legislação comercial e fiscal em vigor, com observância dos princípios funda-
mentais de contabilidade, dos pronunciamentos e das orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Os direitos 
e obrigações recebíveis e vencíveis até 31/12/2020 foram classificados como “Circulante”, e os vencíveis 
após esta data como “Não Circulante”.
b) Demonstração de Sobras ou Perdas: Estruturada comparativamente com o exercício anterior, e de 
conformidade às disposições contidas nas Normas Brasileiras de Contabilidade NBC T 10.8, especialmente 
quanto à segregação do ato não cooperativo.
c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - DMPL e a Demonstração dos Fluxos de 
Caixa - DFC, foram elaboradas comparativamente com o exercício anterior, e de conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, observadas as terminologias próprias adotadas pelas Sociedades 
Cooperativas.
d) Demonstração de Valor Adicionado: foram elaboradas a partir do ano de 2008, em conformidade 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBC T 3.7, observados os conceitos, conteúdo, estruturas e 
nomenclaturas das demonstrações contábeis. 

NOTA 04 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Regime de Escrituração 
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. 
A aplicação desse regime implica no reconhecimento dos ingressos e dispêndios e das receitas, custos e 
despesas, quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.
Os ativos e os passivos, inferiores a 360 dias, estão classificados como circulantes e os superiores, como 
não circulantes.
b) Estimativas Contábeis
Na elaboração das demonstrações contábeis foi aplicada conformidade com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, no sentido de assegurar e resguardar os reflexos dos valores das operações e quanto aos 
registros das estimativas contábeis. As operações relevantes e sujeitos à estimativas e premissas incluem 
o valor residual do ativo imobilizado, provisões de contingências, provisão para devedores duvidosos 
e valorização dos instrumentos financeiros. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores diferentes dos estimados. A cooperativa avalia os riscos quanto ao volume 
envolvido destas premissas e estimativas mensalmente.

c) Contas a Receber 
Os valores a receber dos cooperados e não cooperados, clientes, são registrados pelo valor das notas 
fiscais de vendas.

d) Instrumentos Derivativos
Instrumentos não derivativos que incluem as disponibilidades, contas a receber, aplicações financeiras, 

PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
C.N.P.J. 02.168.202/0001-72

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
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obrigações com fornecedores, contas a pagar, empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, 
foram reconhecidos pelo seu valor justo, levando em consideração as operações e transações vinculadas 
por contratos que também foram atualizados com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.

e) Aplicações Financeiras 
As aplicações financeiras foram atualizadas pelas taxas pactuadas em contratos até 31 de dezembro de 
2019, conforme apropriação pro rata dia.

f) Estoques 
Os estoques de produtos agrícolas, pecuários, bens de fornecimento, de uso e consumo e de matéria-pri-
ma estão avaliados pelo custo médio ponderado, deduzidos os impostos recuperáveis. Os estoques de 
produtos pecuários (suínos) estão avaliados pelo custo dos insumos aplicados. 
A apresentação em balanço compreende quantidades em estoques adquiridas de cooperados e não co-
operados. 

g) Dispêndios e Despesas Pagas Antecipadamente
Os dispêndios e as despesas antecipadas estão registrados no ativo circulante, sendo apropriados men-
salmente pelo regime de competência.

h) Intangível
De acordo com as Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 foi introduzido o grupo de intangível e que atendem os 
requisitos específicos do Pronunciamento Técnico CPC nº 04 – Ativo Intangível, que foi reclassificado do 
grupo do imobilizado para o grupo de contas específicas de Ativo Intangível.

i) Provisão para Férias 
Foram calculadas e provisionadas as férias vencidas e proporcionais, correspondentes a 1/3 constitucio-
nal, até 31 de dezembro de 2019, no valor de R$ 2.972.926,80 (dois milhões, novecentos e setenta e dois 
mil, novecentos e vinte e seis reais e oitenta centavos) incluídos os encargos sociais decorrentes.

j) Provisão para Contingências Trabalhistas
Neste exercício foi constituída a provisão para contingências trabalhistas com base nos relatórios do de-
partamento jurídico, no montante de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais).

k) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 
Neste exercício foi constituída a provisão para créditos de liquidação duvidosa no montante de R$ 
126.849,84 (cento e vinte e seis mil, oitocentos e quarenta e nove reais e oitenta e quatro centavos). 
l) Contingências Fiscais
Em razão dos princípios fundamentais de contabilidade, a cooperativa poderia constituir provisões para 
cobertura de possíveis perdas, resultantes de notificações da Receita Federal, INSS, e ademais verifica-
ções pelos órgãos competentes de fiscalização. Nota-se, no entanto, em conformidade com as estimati-
vas da Assessoria Jurídica da empresa, que não há qualquer ciência de tal possibilidade, portanto, não foi 
constituída tal provisão.

 

m) Vendas para Entrega Futura 
Os compromissos com vendas para entrega futura constam no passivo como produtos a entregar, e estão 
avaliados pelo valor de venda, de modo que a margem de comercialização destes produtos e mercado-
rias somente será reconhecida no resultado do exercício, no momento da entrega dos bens. 

n) Sobras Relativas a Cooperados 
Para efeito de cálculo das sobras relativas a cooperados foram adotados os seguintes critérios: para pro-
dutos pecuários, à proporcionalidade do recebimento dos produtos de cooperados; para bens de forneci-
mento, à proporcionalidade das vendas efetuadas.

o) Efeitos Inflacionários
Os investimentos, imobilizados, intangíveis e o patrimônio líquido não foram corrigidos monetariamente, 
pois a Primato Cooperativa Agroindustrial fundou-se em 15 de julho de 1997, sendo que, a partir de 31 de 
dezembro de 1995, em obediência a Lei nº 9.249 de 26 de dezembro de 1995, a correção monetária das 
demonstrações contábeis foi revogada.

p) Ajustes a Valor Justo
Os créditos com vencimentos futuros e encargos financeiros embutidos não foram ajustados a valor pre-
sente, demonstrados no Balanço Patrimonial pelo valor bruto. Os encargos serão apropriados pelo regime 
de competência. 

q) Dispêndios Lançados nos Fundos
Houve durante o exercício, lançamentos a débito nas contas de fundos e reservas no valor de R$ 
3.522.223,36 (três milhões, quinhentos e vinte e dois mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e seis cen-
tavos), sendo: R$ 241.944,02 (duzentos e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e quatro reais e dois 
centavos) do Fundo / Reserva de Assistência Técnica Educacional e Social; R$ 1.439.356,93 (um milhão, 
quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e noventa e três centavos) do Fundo 
/ Reserva para Capital de Giro Próprio e R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) do Fundo/ Reserva para 
Desenvolvimento.

NOTA 05 - CRÉDITOS COM COOPERADOS
A composição dos créditos com cooperados é a seguinte: 

CONTAS

Fornecimentos
TOTAL

83.235.813
83.235.813

28.700
28.700

83.264.513
83.264.513

70.232.889
70.232.889

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL

NOTA 06 - CRÉDITOS COM CLIENTES 
A composição dos créditos com clientes é a seguinte:

CONTAS

Fornecimentos
TOTAL

59.962.367
              59.962.367

3.215.829
3.215.829

63.178.196
63.178.196

34.538.337
34.538.337

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL
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NOTA 07 – TRIBUTOS A RECUPERAR 
A composição dos tributos a recuperar é a seguinte:

NOTA 10 - ATIVOS BIOLÓGICOS
Abrange o tratamento contábil da atividade que envolve ativos biológicos, se refere a suínos em for-
mação para abate, leitoa para reprodução e peixes. Os ativos biológicos foram avaliados ao custo dos 
insumos aplicados. Durante o período de formação são alocados os custos com mão-de-obra, ração, 
medicamentos e outros.

NOTA 11 - INVESTIMENTOS
A composição dos investimentos em sociedades cooperativas é a seguinte:

NOTA 08 - OUTROS CRÉDITOS
A composição de outros créditos é a seguinte: 

NOTA 09 - ESTOQUES 
A composição dos estoques é a seguinte:

CONTAS

ICMS
IPI
PIS
COFINS
PIS s/ Estoque em Poder de Terceiros
COFINS s/ Estoque em Poder de Terceiros
IRRF
IRPJ
INSS
IRPJ - Saldo Negativo
(-) Compensação de créditos de PIS e COFINS
(-) Estimativa Perdas Créditos PIS/COFINS 
TOTAL

7.681.246
9.909

6.872.194
34.806.125

-
-

742.365
-

2.611
2.191

(6.721.096)
(3.000.000)
40.395.545

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

7.681.246
9.909

6.872.194
34.806.125

-
-

742.365
-

2.611
2.191

(6.721.096)
(3.000.000)
40.395.545

9.112.646
9.909

6.829.096
34.703.783
(208.043)
(958.257)

426.902
2.191
2.611

-
-
-

49.920.838

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL

CONTAS

Adiantamentos aos colaboradores
TOTAL

929.223
929.223

- 929.223
929.223

49.619
49.619

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL

DISCRIMINAÇÃO DOS ESTOQUES PRODUTOS/BENS

Insumos agrícolas e mercadorias para revenda
Mercadorias de terceiros
Mercadorias em poder de terceiros
Pecuária
Matéria-prima
Material de embalagem
Produtos de fabricação própria
Almoxarifado e materiais
Trânsito de mercadorias
TOTAL

50.230.747
991.246 

1.284.089
-

11.713.348
-

751.627
1.049.775

94.113
66.114.945

31.989.142
   851.783

707.775
15.378.635
14.368.918

366.225
354.747
704.475
125.890

64.847.590

VALORVALOR
2019 2017

ATIVOS BIOLÓGICOS

Recria de Leitoas
Crechário – Matrizes – 3° Sítio - Suínos
Crechário – Matrizes – 4° Sítio - Suínos
Crechário - Suínos
Terminação - Suínos
Maternidade
Creche Leitoas
Leitoas Reprodução
Peixes
TOTAL

417.874
-

2.640.406
5.835.581

31.481.538
190.828
191.133

420.469
102.774

41.280.603

-
592.892

2.806.074
6.251.961

29.580.308
-
-
-

74.808
39.306.043

SALDO
2019

SALDO
2018

INVESTIMENTOS

Coamo Agroindustrial Cooperativa
Cooperativa de Crédito Agropecuário do Oeste
Cooperativa de Crédito Rural Laranjeiras do Sul
Donata Agroindustrial Ltda
Frimesa Cooperativa Central
Sicoob Oeste
Coop. Prod. Ovinos e Caprinos do Oeste Paraná
Sicoob Cascavel
Cresol-Cooperativa de Crédito Rural 
Cooperativa Agroindustrial Copagril
C-Vale Cooperativa Agroindustrial
Primato Corretora de Seguros LTDA
TOTAL

431
198.584

-
1.422.951

17.645.035
417.833
10.000
60.900
51.165

100
18.106

9.041
19.834.146

-
                    16.321

-
-
-

23.502
-

6.688
11.039

-
13.054

-
70.604

-
                     450

-
401.447

-
-
-

2.334
                10.100

-
-

9.041
423.372

SOBRAS/JUROS
DISTRIBUÍDOS

INVESTIMENTO
REALIZADO

SALDO
2019

431
181.813

-
1.021.504

17.645.035
394.331
10.000
51.879
30.025

100
5.052

-
19.340.170

SALDO
2018

Os investimentos em sociedades cooperativas foram avaliados pelo custo de aquisição.
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NOTA 12 - IMOBILIZADO
A composição do imobilizado é a seguinte:

NOTA 14 – OBRIGAÇÕES COM COOPERADOS
A composição das obrigações com cooperados é a seguinte:

NOTA 15 - OBRIGAÇÕES SOCIAIS, TRIBUTÁRIAS E TRABALHISTAS. 
A composição das obrigações sociais, tributárias e trabalhistas é a seguinte:

NOTA 13 – INTANGÍVEL

BENS

Terrenos
Edi�cações e Construções 
Benfeitorias em Propriedade de Terceiros
Máquinas e Equipamentos Industriais
Máquinas e Equipamentos de Escritório
Equipamentos de Informática
Consórcio de Veículos
Móveis e Utensílios
Veículos
Equipamentos de Informática a Ingressar
Construções em Andamento
Consórcio de Veículos
Custos com Captação
(-) ICMS Imobilizado
TOTAL

5.177.219
76.412.973
5.503.100

35.733.093
10.046.007

393.606
-

176.945
21.955.992

61.667
10.136.028

636.764
10.709.017

(919.759)
176.022.652

-
(2.433.815)

(168.791)
(2.764.872)
(2.364.562)

-
-
-

(4.281.120)

-
-
-
-

(12.013.160)

5.177.219
73.979.158
5.334.309

         32.968.221
7.681.445

393.606
-

176.945
17.674.872

61.667
10.136.028

636.764
10.709.017

(919.759) 
164.009.492

9.526,577
70.868.013
6.550.489

27.766.505
6.987.414

-
211.483

-
23.201.847

61.502
7.596.577

-
11.549.017
(919.759) 

163.399.665

CUSTO DE AQUISIÇÃO
DEPRECIAÇÕES 
AMORTIZAÇÕES 

ACUMULADAS
VALOR LÍQUIDO VALOR LÍQUIDO

2019 2018

CONTAS

MARCAS E PATENTES
DIREITOS DE USO DE SISTEMAS
PROJETO INOVAR
ATIVO BIOLÓGICO
TOTAL

58.307
1.060.177

          1.848.098
773.373

3.739.955

(10.610)
(315.507)

-
(135.568)

(461.685)

47.697
744.670

1.848.098
637.805

3.278.270

46.663
726.800
925.862

-
1.699.325

SALDO AMORTIZAÇÃO
ACUMULADA SALDO ATUAL SALDO ATUAL

2019 2018

CONTAS

Produção e bens de fornecimento
Capital a restituir
Subscrição de capital
TOTAL

15.544.492
556.471
250.317

16.351.280

4.842.103
1.079.926

-
5.922.029

20.386.595
1.636.397

250.317
22.273.309

18.471.976
667.219
101.506

19.240.701

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL

CONTAS

INSS 
FGTS
Total - Obrigações Sociais 
ICMS a pagar
IRRF
ISSQN
PIS 
Taxa de registro societário a pagar
Contribuição social a recolher
IPTU
FUNRURAL a recolher
CSLL/PIS/COFINS retenção a recolher
Contribuição sindical
Total - Obrigações Tributárias 
Salário 
Bônus salarial a pagar
Indenizações trabalhistas a pagar
Honorários da diretoria a pagar
Quilometragem percorrida
13o Salário a pagar
Adiantamentos 
Pensão alimentícia 
Honorários dos conselhos
Bolsa auxílio a pagar
Comissões de funcionários a pagar 
Provisões para férias 
Provisão para contingências trabalhistas
Total - Obrigações Trabalhistas 
TOTAL

1.360.377
232.029

1.592.406
829

107.113
9.988

33.139
-

62.062
2.879

170.896
6.167

20.642
413.715

1.429.622
-
-

26.269
237

5.408
-

4.071
8.874

-
13.198

2.972.927
180.000

4.640.606
6.646.727

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1.360.377
232.029

1.592.406
829

107.113
9.988

33.139
-

62.062
2.879

170.896
6.167

20.642
413.715

1.429.622
-
-

26.269
237

5.408
-

4.071
8.874

-
13.198

2.972.927
180.000

4.640.606
6.646.727

900.312
238.636

1.138.948
9.597

96.066
-

33.158
1.192

-
2.073

-
-

20.427
162.513

1.580.732
572

182.674
4.041

10.723
-

61.338
4.074

8.900
2.463

90.346
3.040.406

30.000
5.016.268
6.317.729

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL
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NOTA 16 – OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
A composição das obrigações com instituições é a seguinte:
a) Composição de Empréstimos/Financiamentos por modalidade

NOTA 17 - OUTRAS OBRIGAÇÕES 
A composição das outras obrigações é a seguinte:

NOTA 18 - PROVISÃO PARA RISCOS E DEPÓSITOS JUDICIAIS
A cooperativa é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributárias e outros em andamento, 
decorrentes do curso normal das operações.

As provisões para eventuais perdas decorrente desses processos são estimadas e atualizadas pela co-
operativa, amparadas pela opinião de seus consultores legais externos e com base em informações de 
seus assessores jurídicos, na análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, 
com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante 
considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com ações em curso.

a) Nas datas das demonstrações financeiras, a cooperativa apresentava o saldo passivo para contingên-
cias trabalhistas e previdenciárias que consistem, principalmente, em reclamações de empregados vin-
culados a disputas sobre o montante de compensação pago sobre demissões.

b) A cooperativa tem ações judiciais e autuações administrativas envolvendo riscos de perda classificadas 
como possíveis, com base no parecer dos consultores jurídicos, de natureza trabalhista, no montante de 
R$ 1.069.236,67.
c) Com base ainda no parecer dos consultores jurídicos, nos processos de natureza cíveis e danos morais, 
existe o possível desembolso de caixa no valor de R$ 191.200,30.

Os encargos financeiros foram calculados e apropriados pro rata dia, até 31 de dezembro de 2019. 

CONTAS

Financiamentos de Ativo Fixo
Cooperativa de Crédito Meridional do Brasil
Banco Volkswagen
Caixa Econômica Federal
Banco do Brasil
Total de Financiamentos de Ativo Fixo
Financiamentos de Capital de Giro
Banco Bradesco
Banco do Brasil
Banco Itaú
Sicredi
Banco Safra
Sicoob Oeste
Banco Fibra
China Construction Bank S.A
Caixa Econômica Federal
Banco Daycoval
Banco Pine
Banco ABC Brasil
Banco Santander
Banco Regional de Desenvol. do Extremo Sul
Banco Volkswagen
Sicoob Credicapital – Cascavel
ICBC do Brasil Banco Múltiplo S.A. 
Cresol Verê - Coop. Cred. Rural
Cresol Santa Lúcia – Coop. Cred. Rural Com Inte
Cresol Cascavel – Coop. Cred. Rural Com Integr
Cresol Toledo – Coop. Cred. Rural Com Integr
Total de Financiamentos de Capital de Giro
TOTAL

(25.202)
(2.338.700)

234.871
5.935.790

3.806.759

10.569.861
26.272.871
11.726.467
4.071.437

54.245.248
3.193.208
9.178.393

-
9.273.316
7.167.370

8.036.637
-

15.517.947
-

2.338.700
4.066.733

10.251.892
462.019
207.909

-
200.664

176.780.672
180.587.431

-
3.513.041

287.859
-

3.800.900

1.425.979
48.874.092

-
-
-

801.171
-

25.273.142
-

684.816
-

60.545.836

1.456.312
-

1.575.429
10.000.000

-
-
-

1.444.203
152.081

155.881.880

(25.202)
1.174.341
522.730

5.935.790
7.607.659

11.995.840
75.146.963
11.726.467
4.071.437

54.245.248
3.994.379
9.178.393

25.273.142
9.273.316
7.852,186
8.036.637

60.545.836
15.517.947
1.456.312

2.338.700
5.642.162

20.251.893
462.019
207.909

-
200.664

176.932.753
336.469.311

-
13.624.200

631.452
-

14.255.652

16.074.098
80.599.244
22.298.830

4.699.987
46.306.576

3.787.538
11.482.334
10.327.530
15.061.032
5.552.079
3.186.510

10.193.610
30.698.944

2.184.469
-

4.677.117
15.408.965

1.507.891
695.607

1.498.972
850.187

287.091.520
301.347.172

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL
CONTAS

Aluguel a pagar
Convênio médico
Transporte de empregados
Associação Primato – contribuições a repassar
Empréstimos consignados em folha
Indenizações e multas
Aluguel a pagar pessoa jurídica
Cobrança por ordem de terceiros
TOTAL

-
-
-

20.358
66.584

-
-
-

86.942

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-

20.358
66.584

-
-
-

86.942

56.291
41.759
4.524

19.347
53.126

104
83.203

17.331
275.685

CURTO PRAZO LONGO PRAZO TOTAL
2019 2018

TOTAL

CONTINGÊNCIAS
Trabalhistas e previdenciárias 180.000 30.000

2019 2018
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NOTA 19 – CAPITAL SOCIAL 
O capital social integralizado está representado pela participação de 8.621 (oito mil, seiscentos e vinte 
e um) cooperados, atingindo um montante de R$ 22.338.869,88 (vinte e dois milhões, trezentos e trinta 
e oito mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e oito centavos), divididos em quotas partes no 
valor unitário de R$ 1,00.

NOTA 20 – FUNDOS/RESERVAS, NATUREZA E FINALIDADE
Os fundos / reservas foram constituídos em conformidade a Lei 5.764/71 e o Estatuto Social desta coo-
perativa, sendo eles:
 a) Fundo / Reserva Legal: O fundo / reserva legal, é indivisível entre os cooperados, sendo constitu-
ído com 25% (vinte e cinco por cento) das sobras líquidas do exercício, além de eventuais destinações 
a critério da Assembleia Geral Ordinária e destina-se a cobertura de perdas com cooperados e terceiros. 
b) Fundo / Reserva de Assistência Técnica, Educacional e Social: Este fundo / reserva é constituído 
com o lucro das operações com terceiros, mais 5% (cinco por cento) das sobras líquidas de cada exercí-
cio. Destina-se para a cobertura de dispêndios, custos e despesas com assistência técnica, educacional e 
social aos cooperados, seus dependentes e aos funcionários da cooperativa.
c) Fundo / Reserva de Capital de Giro Próprio: Este fundo / reserva, é constituído com 30% (trinta 
por cento) das sobras líquidas do exercício e destina-se a proteger o capital de giro próprio da cooperativa 
dos efeitos inflacionários. 
d) Fundo / Reserva de Desenvolvimento: Este fundo / reserva, é constituído com 15% (quinze por 
cento) das sobras líquidas do exercício e destina-se à ampliação de setores operacionais existentes ou à 
criação de novos, podendo ser aplicado em dispêndios e despesas ou em inversões. 
Além da taxa de 15% (quinze por cento) das sobras apuradas no Balanço Patrimonial do exercício, rever-
tem em favor deste fundo, os resultados positivos, decorrentes de participações em sociedades coopera-
tivas singulares e em centrais, até a integralização do capital subscrito.

NOTA 21 – GESTÃO DE RISCOS
Fatores de risco que podem afetar os negócios da Cooperativa:
a) Risco de Crédito ou de Concentração:
A política de vendas da Cooperativa considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar 
no curso de seus negócios. A partir desse balizador, adotamos a política de negociar com pessoas físicas 
e jurídicas que detenham capacidade de crédito e também de obter garantias suficientes, quando consi-
derado necessário, para mitigar os riscos de perdas financeiras por motivo de inadimplência. 
Conforme divulgado na nota explicativa que trata das práticas contábeis, também é constituída estimativa 
de perdas de créditos que objetivam minimizar possíveis efeitos da ocorrência dos riscos de crédito sobre 
o conjunto das demonstrações contábeis. 
No que diz respeito às aplicações financeiras, o Banco Safra apresenta a maior concentração de crédito 
(56,52%). Em relação ao saldo a receber de clientes, prezamos pela diversificação da carteira de recebí-
veis, sendo que o cliente com maior concentração totaliza 4,15% da carteira.
b) Riscos de Liquidez
O risco de liquidez é medido pela capacidade de a Cooperativa cumprir com suas obrigações de curto, mé-
dio e longo prazo, tendo presente a sua estrutura de reservas financeiras, de ativos e linhas de créditos 
disponíveis para captação de novos recursos e, principalmente, seus fluxos de caixa.
O gerenciamento do risco de liquidez é de responsabilidade da administração, que delibera pela reali-
zação de novos investimentos e a contratação de recursos no mercado financeiro mediante autorização 

anual da assembleia geral dos sócios.
Para administrar a liquidez de caixa são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, 
sendo monitoradas diariamente pela área de tesouraria.
Na data base das demonstrações contábeis, o índice de liquidez corrente e liquidez geral era de 1,24 e 
0,79, respectivamente, não havendo qualquer indicativo de falta de capacidade de liquidação das obriga-
ções existentes.
c) Riscos de Variações de Preços:
A Cooperativa recebe a produção agrícola de seus cooperados para comercialização e também mantém 
estoques de produtos para serem utilizados como matéria prima nos seus processos industriais. Em 
virtude da dinâmica dos negócios e do fato dos cooperados terem a liberdade de solicitarem a liquida-
ção quando melhor lhes convier, ocorrem situações em que a Cooperativa acaba ficando com posições 
comprada (saldos positivos) ou vendida (saldos negativos), tanto nas posições de disponível quanto de 
futuros, as quais podem resultar em efeitos de variações de preços, nem sempre cobertos com operações 
de proteção.
Ao final de 2019 as posições de saldos de produtos eram as seguintes:
Disponível:

Os saldos acima, tanto positivos quanto negativos, representam a exposição a riscos de variações de pre-
ços, que podem gerar efeitos positivos ou negativos, a depender do comportamento dos preços. Com o 
objetivo de minimizar tais riscos de exposição, a Cooperativa realizou contratos futuros, conforme posição 
apresentada abaixo:
Futuro:

CONTAS

Estoques
Produtos em Depósito – à Fixar
SALDO 

46.916
(15.665)

               31.251

531.956
(355.492)

176.464

Soja Milho
Quantidade (sacas 60 Kg)

CONTAS

Contratos de Compra Preço Fixo
SALDO EM FUTURO

26.349
26.349

77.415
77.415

Soja Milho
Quantidade (sacas 60 Kg)

O preço médio dos contratos de compra de soja é de R$ 73,78, enquanto o valor de mercado na data do 
balanço era de R$ 77,50, dessa forma, se mantidas essas cotações, estima-se a realização de um ganho 
aproximado de 5,81%. Os saldos em futuro confrontados com as posições em físico de produtos, apresen-
tam uma posição de saldo positivo de 57.600 sacas, sujeitas a variações de preços.
Em relação aos contratos de compra de milho, o preço médio das operações é de R$ 33,87, enquanto o valor 
de mercado na data do balanço era de R$ 38,00, porém, com curva indicativa de alta. Essas operações futu-
ras, confrontadas com as posições em físico de produtos, assegura uma posição de saldo positivo de 253.879 
sacas que serão utilizadas como matéria-prima nos processos industriais da Cooperativa.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL

 Na condição de membros do Conselho Fiscal da Primato Cooperativa Agroindustri-
al, examinamos as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2019, 
acompanhadas das Notas Explicativas e com o devido assessoramento dos Auditores 
Independentes da CSS Auditores Associados, procedemos à análise sistemática das oper-
ações, por meio da verificação dos documentos, inspeções físicas, com visitas às unidades 
e demais áreas de atividades operacionais e administrativas da Cooperativa. 
 Baseados nas avaliações mensais realizadas e por meio de reuniões com os Audi-
tores Independentes, Gerentes, Assessores da Cooperativa e as informações recebidas da 
Diretoria no decorrer do exercício social, tivemos condições de acompanhar dentro da 
extensão e profundidade que avaliamos necessária as operações realizadas. 
 Em função do exposto e procedendo ao exame das Demonstrações Contábeis 
levantadas em 31 de dezembro de 2019, também dentro dos mesmos critérios, infor-
mações gerenciais e assessoramento, inclusive respaldadas no Parecer dos Auditores 
Independentes, somos de parecer que as referidas Demonstrações, bem como o resultado 
apurado, refletem corretamente a posição patrimonial e financeira da cooperativa em 31 
de dezembro de 2019. Recomendamos, portanto, a sua aprovação pelos senhores associa-
dos. 

Toledo (PR), 16 de Março de 2020. 

www.primato.com.br

Dirceu Juliano Kasper Adriano Garlet Leoni Heck Frantz Arnhold 

Marcelo Gozzi Marcelo Tracz 

NOTA 23 - COBERTURA DE SEGUROS
A Primato dispõe das seguintes modalidades de seguros:
a) Seguro de Vida: cujo valor em risco segurado representa R$ 35.731.949,00.
b) Seguro de Imóveis: cujo valor em risco segurado representa R$ 96.214.000,00.
c) Seguro de Veículos: cujo valor em risco segurado representa R$ 51.640.000,00.
d) Seguro Prestamista: R$ 269.233,86.

NOTA 24 - EVENTOS SUBSEQUENTES
De 31 de dezembro de 2019 até a presente data da realização da auditoria em 13 de março de 2020, não 
ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial e finan-
ceira nas demonstrações contábeis.

NATUREZA DA OPERAÇÃO 
Remuneração Recebida pelos Diretores
Operações de Venda da Cooperativa aos Diretores
Custo nas Operações de Venda da Cooperativa aos Diretores
Operações de Compras da Produção dos Diretores pela Cooperativa
Quota Capital dos Diretores
Saldo Contas a Receber dos Diretores pela Cooperativa
Saldo Contas a Pagar aos Diretores pela Cooperativa
Saldo Contas a Pagar aos Diretores (Produtos em Depósito)

PESSOA FÍSICA R$
1.027.353

4.336.237
3.642.464
6.782.425
3.004.079

   1.828.647
652.949

85.604

d) Taxas de Juros
O risco associado é oriundo da possibilidade de a Cooperativa incorrer em perdas por causa de flutuações 
nas taxas de juros, que aumentem as despesas financeiras relativas a empréstimos e financiamentos cap-
tados no mercado.
A Cooperativa monitora continuamente as taxas de juros do mercado com o objetivo de avaliar a eventual 
necessidade de contratação de novas operações para se proteger contra o risco de volatilidade dessas taxas. 
A taxa média de encargos financeiros em 2019 foi de 8,92%.

NOTA 22 – PARTES RELACIONADAS
O conselho de administração é formado por 10 membros, sendo 04 diretores executivos, os quais são repre-
sentantes legais, responsáveis pela administração da cooperativa e 06 conselheiros. As atribuições, poderes 
e funcionamento são definidos no Estatuto Social da Cooperativa.
As operações com partes relacionadas são realizadas no contexto normal das atividades operacionais e 
apresentaram as seguintes movimentações no decorrer do exercício de 2019.

Ilmo Werle Welter
Diretor Presidente
CPF. 675.754.049-53

Anderson Léo Sabadin
Diretor Executivo  

CPF. 021.836.249-81 

Hélio José Duarte
Contador

CRC-PR: 060319/O-3 
CPF:031.738.139-36 

Toledo-PR, 31 de dezembro de 2019.
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Agradecimentos
Os números e resultados comprovam que estamos evoluindo constan-

temente e em busca da excelência naquilo que fazemos. Existem fatores 
que são interferências externas e fogem de nosso controle ou programa-
ção, porém, sempre que desenvolvemos nossos planejamentos temos 
considerado fatores como, economia, política, câmbio e adversidades 
climáticas. Isso nos permite uma flexibilidade para promovermos ajustes 
no decorrer do ano e traz uma assertividade muito grande na efetivação 
do que foi planejado. 

Quando planejamos 2019 nossa expectativa de resultado líquido era de 
aproximadamente R$ 11 milhões, porém, terminamos o ano com resulta-
do gerado de mais de R$ 15 milhões, ou seja, bem acima do planejado. 
Isso é a comprovação de que planejamento e pessoas trabalhando em 
sintonia podem conseguir resultados mais expressivos.

A diversificação dos negócios traz um ciclo completo para nosso coo-
perado e faz com que a Primato possa almejar cada vez mais, afinal, é 
possível ser parceiro da cooperativa na parte agropecuária, agrícola, no 
varejo como supermercados e com alimentos de marca própria, restau-
rantes, farmácia humana, corretora de seguros e consórcios, além dos 
postos de combustíveis, fazendo um ciclo sustentável e com um horizon-
te muito promissor. Vão ser mais de R$ 100 milhões em investimentos 
nos próximos anos em todos os setores e segmentos.

Mas para que isso aconteça é preciso agradecer à todos os envolvidos 
neste processo, afinal, sem eles nada disso seria possível. Portanto, que-
remos agradecer aos cooperados de pecuária leiteira por mais um ano 
de excelente trabalho e produção nesta que é uma atividade de extrema 
importância para nossa cooperativa, sempre alinhados com a assistência 
técnica. Cientes que 2019 foi um ano melhor do que o anterior, temos 
uma grande expectativa que 2020 seja um ano de consolidação.

Aos cooperados da suinocultura integrada que continuamente investem 
e aprimoram a atividade, com o suporte da assistência técnica e pro-
movendo uma integração que faz com que a carne suína seja cada vez 
mais reconhecida, sempre com o respaldo de nossa cooperativa central 
(Frimesa) em ambas atividades.

Um agradecimento aos cooperados da parte agrícola e agropecuária 
que através da parceria promovem um ciclo sustentável e dão destaque 
a nossa cooperativa.

Aos setores de varejo que contemplam rede de supermercados, restau-
rantes, farmácia humana, postos de combustíveis e corretora de seguros 
e consórcios, nosso agradecimento pelo trabalho e preferência pela mar-
ca Primato, cada vez mais fortalecida.

Por fim, agradecer aos nossos colaboradores pela dedicação e trabalho 
dispensados diariamente para que esse ambiente possa se tornar reali-
dade nos dias de hoje e, que o futuro seja cada vez mais próspero para 
todos nós. E que em 2020 possamos dar um passo cada vez maior em 
nosso Planejamento 8130 (8 mil cooperados - já atingidos, 1 Bilhão de 
reais em Faturamento e 30 milhões de resultado líquido), que esperamos 
alcançar de forma assertiva com participação de cooperados, colaborado-
res e parceiros comerciais. 

Gestão 2019
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