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INFORMATIVO CONTÁBIL

 
Nº 15 / Ano 01

Setembro/ 2017

Prezados Clientes
 
“Vendas com Preços a Fixar” é mais um tema de extrema relevância dentro das
cooperativas agropecuárias e que, neste exercício, tem se mostrado mais presente devido
à falta de interesse dos produtores em faturar o produto depositado nos armazéns das
cooperativas. Esta situação é uma das principais causas que levam as cooperativas a
efetuarem vendas com preço a fixar, pois através desta operação é possível liberar espaço
nos armazéns para o recebimento da próxima safra e, ao mesmo tempo, evitar exposições
a possíveis variações de preço.

 

Acompanhe a próxima edição 16 com o tema:
 

"CONVENÇÃO DE CONTABILIDADE DO RS"

 

VENDAS COM PREÇOS A FIXAR 
 
 
Neste contexto entra o importante papel da contabilidade, pois, se estas operações não
forem reconhecidas e mensuradas adequadamente, poderão provocar distorções
relevantes nas demonstrações das cooperativas. Desta forma, a seguir descrevemos a
metodologia de reconhecimento e mensuração que acreditamos estar mais próxima ao
que preveem as normas, e por consequência, resultam em informações de melhor
qualidade, destacamos também alguns aspectos que consideramos importantes na
avaliação destas operações.
 
 
Conceito
 
Podemos conceituar a operação de venda com preço a fixar como: Operação em que é
contratada a venda de um determinado volume de produto com preço sujeito a variações
de acordo com o mercado. Nestas operações é o vendedor que define o momento em que
o preço será fixado, e o preço efetivo será o valor de venda praticado no mercado ativo na
data em que for tomada a decisão pela fixação. Normalmente no contrato também é
definido o prazo limite para entrega do volume comercializado, bem como, um período
limite para a fixação do preço
 
 
Reconhecimento
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Com base nos termos definidos em contrato a cooperativa (vendedora) efetua a entrega
do volume de produto comercializado ao seu cliente, mas como o preço definitivo será
fixado futuramente, as notas ficais são emitidas com valor simbólico, que normalmente é
inferior ao valor de venda praticado no mercado no momento do embarque do grão. O
reconhecimento da receita, na ocasião da entrega do produto, é necessário em face a
todos os requisitos previstos no item 9 da NBC TG 47 do CFC terem sido atendidos,
portanto, com base nas notas fiscais de venda sugerimos a seguinte contabilização:
 

Pelo faturamento:

C- Receita - vendas sujeitas a variação de preço
D- Créditos de venda com preço a fixar
 

Apropriação do custo:

C- Estoques de produto agrícola
D- CPV - produto agrícola
 
No que se refere ao custo, pode ocorrer da cooperativa ainda não ter o custo definitivo
formado, da mesma forma como não tem o valor definitivo da receita, mas ambos podem
ser cotados no mercado ativo a qualquer momento.
 
Sabemos que, comercialmente, grande parte das cooperativas tratam a operação como
sendo de depósito e isso, por sua vez, resulta em alguma dificuldade de entendimento
entre a contabilidade e o comercial, situação que exige especial atenção.
 
 
Mensuração Após Reconhecimento
 
Após o reconhecimento inicial, a cada período de encerramento da contabilidade, é
necessário mensurar o crédito originado na operação pelo seu valor justo, para isso é
indispensável que seja mantido controle auxiliar que contenha as informações do volume
entregue correspondente a cada contrato. A variação ocorrida deve ser reconhecida no
resultado em conta especifica classificada no grupo de receitas, conforme previsto no item
4.1.5 da NBC TG 48 do CFC, o qual transcrevemos a seguir:
 
4.1.5 - Não obstante os itens 4.1.1 a 4.1.4, a entidade pode, no reconhecimento inicial, designar de
modo irrevogável o ativo financeiro como mensurado ao valor justo por meio do resultado se, ao
fazê-lo, puder eliminar ou reduzir significativamente uma inconsistência de mensuração ou de
reconhecimento (algumas vezes referida como “descasamento contábil”) que, de outro modo,
pode resultar da mensuração de ativos ou passivos ou do reconhecimento de ganhos e perdas
nesses ativos e passivos em bases diferentes (ver itens B4.1.29 a B4.1.32).
 
Neste contexto, se não for procedida a atualização da receita o custo que será apropriado
ficará superior ao valor simbólico utilizado para fins de emissão da nota fiscal, o que, por
consequência, resultará em uma margem de comercialização negativa, portanto,
recomendamos a atualização da receita mensalmente através dos seguintes lançamentos:
 
C/D - Receita - vendas sujeitas a variação de preço
D/C - Créditos de venda com preço a fixar
 
Alternativamente, para os fins de melhor condição de controle e conciliação, poderão ser
utilizadas contas específicas para o registro das variações, tanto no ativo quanto no
sistema de resultado.
 
Na definição do valor justo para fins de mensuração deve ser utilizado como parâmetro o
valor de venda praticado na data de encerramento do período de competência contábil,
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conforme prevê o item B5.1.2A da NBC TG 48 do CFC, que trata da contabilização dos
instrumentos financeiros, transcrito parcialmente a seguir:
 
B5.1.2A     A melhor evidência do valor justo de instrumento financeiro no  reconhecimento inicial
é normalmente o preço de transação (ou seja, o valor justo da contraprestação dada ou recebida,
ver também NBC TG 46). Se determinar que o valor justo no reconhecimento inicial se difere do
preço da transação, conforme mencionado no item 5.1.1A, a entidade deve contabilizar esse
instrumento nessa data da seguinte forma:
 
(a) pela mensuração exigida pelo item 5.1.1, se esse valor justo for comprovado por preço cotado
em mercado ativo para ativo ou passivo idêntico (ou seja, informação de Nível 1) ou;
 
(b) com base na técnica de avaliação que utiliza somente dados de mercados observáveis. A
entidade deve reconhecer a diferença entre o valor justo no reconhecimento inicial e o preço da
transação como ganho ou perda;
 

 
Outros Aspectos importantes
 
Não podemos esquecer que, a partir do momento que foi embarcado volume de produto
agrícola através de vendas com preço a fixar, originou-se um descasamento entre o
volume do estoque físico de produto agrícola e o safras a liquidar, os quais continuam
sendo atualizados ao valor de mercado cotado a nível de produtor. Neste caso,
entendemos que as variações de preços apuradas sobre o safras a liquidar, que tem sua
contra partida no ativo na conta Créditos de Vendas com Preços a Fixar, devem ser
registradas em conta especifica no grupo do CPV do produto agrícola, proporcionando
equilíbrio entre a receita e o custo. Em não aplicando esse procedimento, ocorrerá
distorção no resultado bruto e no resultado financeiro.
 
Por fim, destacamos que em alguns contratos também há previsão de recebimento de
bônus em dólar, a depender do momento escolhido para fixação, normalmente quanto
mais tarde maior é o bônus. Na prática este bônus corresponde ao pagamento de juros
pelo comprador devido o prazo para pagamento. Portanto, em havendo perspectivas
altamente prováveis de atendimento das condições contratuais vinculadas ao recebimento
do bônus, entendemos que o valor pode ser apropriado ao longo do tempo, em
atendimento ao regime de competência. 
 

Fioravante Luiz Cominetti
Dickel e Maffi  Auditoria e Consultoria SS
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