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Os procedimentos para se proceder a contabilização das compras de

itens do estoque devem ocorrer no momento da transmissão do direito

de propriedade dos mesmos.

Neste momento ocorre a entrada física dos bens no

estabelecimento. Porém, podem existir estoques que, mesmo não

estando fisicamente presentes no local, devem ser contabilizados, como

é o caso das matérias primas que foram remetidas pelo fornecedor, por

conta e ordem do cliente, à terceira empresa que efetuará

industrialização dos referidos materiais.

Podemos representar os estoques por: mercadorias para revenda,

produtos acabados, produtos em elaboração, matérias-primas,

almoxarifado, importações em andamento e adiantamentos a

fornecedores de estoques, considerando:
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a) Itens existentes fisicamente em estoques, excluindo-se aqueles

que estão fisicamente na empresa, mas não são de propriedade

da empresa, tais como aqueles recebidos em consignação, para

conserto, remessa para industrialização, etc; e

b) Itens de propriedade da empresa que estão em poder de terceiros

para conserto, consignação, beneficiamento ou armazenamento.
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CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

Ao nos referirmos ao termo “estoque” entendemos que compreende

todos os bens tangíveis mantidos para venda ou uso próprio no curso

ordinário do negócio, bens em processo de produção para venda ou

para uso próprio ou que se destinam ao consumo na produção de

mercadorias para venda ou uso próprio.

Observando-se a ordem em que são classificadas as contas do

Ativo, o subgrupo estoques classifica-se no Circulante, após os subgrupo

“Outros Créditos”.

No entanto, poderá haver casos de empresas que tenham estoques

cuja realização ultrapasse o exercício seguinte, assim deve haver a

reclassificação dos estoques para o Realizável a Longo Prazo, em conta

à parte.
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Estoque de Produtos Acabados

Registramos nessa conta os produtos terminados e oriundos da

própria fabricação da empresa, disponíveis para venda, podendo ser

estocados na fábrica, depósitos de terceiros ou filiais.

O funcionamento dessa conta ocorre da seguinte forma: debitada

pela transferência da conta produtos em elaboração e creditada por

ocasião das vendas ou transferências para outro estabelecimento da

empresa.
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Exemplos:

1. Transferência da conta Produtos em Elaboração para Produtos

Acabados, pelo acabamento dos referidos produtos:

D – Estoques de Produtos Acabados (Ativo Circulante)

C – Estoques de Produtos em Elaboração (Ativo Circulante)
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2. Baixa de estoques de produtos acabados, por saídas decorrentes de

vendas:

D – Custo dos Produtos Vendidos (Conta de Resultado)

C – Estoque de Produtos Acabados (Ativo Circulante)
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Estoque de Produtos em Elaboração

Nesta conta são classificados os custos de materiais, gastos de

fabricação e mão de obra, alocados aos produtos que não foram

totalmente industrializados, mas já estão em processo de

industrialização.

Seu funcionamento se dá da seguinte forma: os débitos são

correspondentes aos custos incorridos, e os créditos relativos à

transferência para produtos acabados.

Nas empresas com contabilidade de custos integrada e coordenada

com a escrituração contábil, esta contabilização ocorre regularmente, de

acordo com os custos efetivamente apurados, por meio de mapas de

rateio e controle dos estoques á produção.
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Exemplos:

1. Contabilização de transferência de custos de mão de obra apurados,

relativos a lote de produtos em fabricação, em empresa que mantém

contabilidade de custos integrada e coordenada com o restante da

escrituração:

D – Estoques de Produtos em Elaboração (Ativo Circulante)

C – Transferência de Custos de Mão de Obra (Conta de Resultado)
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2. Contabilização de estoques de produtos em elaboração no final de

período de apuração do Imposto de Renda, em empresa que não tem

contabilidade de custos integrada e coordenada com o restante da

escrituração:

D – Estoques de Produtos em Elaboração (Ativo Circulante)

C – Custo dos Produtos Vendidos (Conta de Resultado)
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Estoque de Mercadorias Para Revenda

Representam os produtos adquiridos de terceiros para revenda,

acabados e que não sofrem nenhum processo de transformação na

empresa.

Estoque de Matérias-primas

Correspondem a todos os materiais a serem utilizados ou

transformados no processo produtivo.
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Estoque de Material de Embalagem

Nesta conta classificamos os itens de estoque que se destinam à

embalagem ou acondicionamento dos produtos para venda.

Estoque de Manutenção e Suprimento

Devem ser registrados nesta os valores relativos aos estoques de

peças para manutenção de máquinas, equipamentos, edifícios, etc., que

serão utilizados em consertos.

Caso ocorra troca de peças mediante baixa da peça anterior, o valor

das peças será agregado ao imobilizado e não apropriado como

despesas.
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Importação em Andamento

Registrar-se-ão nesta conta os custos incorridos relativos às

importações em andamento de matérias-primas ou itens destinados ao

estoque.

Estoque de Bens de Consumo Eventual

Registramos nesta conta itens de estoque de consumo geral, tais

como: material de escritório, produtos de higiene, produtos para

alimentação dos funcionários, etc.
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Comumente as empresas lançam tais valores como despesas no

momento da compra, mantendo à parte um controle quantitativo, uma vez

que tais itens, na maioria das vezes, representam uma quantidade muito

grande de itens, mas de pequeno valor, não afetando os resultados.

Outra forma de contabilização seria registrá-lo diretamente como

custo de produção, com relação à aquisição de bens de consumo

eventual, cujo valor não exceda a 5% (cinco por cento) do custo total dos

produtos vendidos no exercício social anterior.
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Definimos bens de consumo eventual como aqueles de uso

imprevisível ou de freqüência irregular ou esporádica no processo

produtivo, tais como:

a) materiais destinados a restaurar a integridade ou da apresentação

de produtos danificados;

b) materiais e produtos químicos para testes;

c) produtos químicos e outros materiais para remoção de impurezas de

recipientes utilizados no processo produtivo;
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d) embalagens especiais utilizadas, por exemplo, para atender

determinadas necessidades de transporte;

e) produtos para retificar deficiências reveladas pelas matérias-primas ou

produtos intermediários;

f) materiais destinados ao reparo de defeitos ocorridos durante a

produção;

g) produtos a serem utilizados em serviço especial de manutenção.
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Estoques de Terceiros

Representam de estoques de terceiros, aqueles que, por exemplo,

integram os materiais que serão beneficiados (industrialização por

encomenda), contabiliza-se os materiais recebidos em uma conta

especial de estoques, em contrapartida a uma conta de obrigação.
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Exemplo de Contabilização de Estoques de Terceiros:

Recebimento de materiais, no valor de R$ 7.000,00 – referente nota

fiscal de remessa de cliente, para industrialização.

Na entrada dos materiais de terceiros a serem processados se lançará:

D – Estoques de Terceiros (Ativo Circulante)

C – Estoques a Industrializar (Passivo Circulante) R$ 7.000,00
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Suponhamos que em seguida ocorreu uma devolução dos materiais

e são cobrados R$ 1.500,00 relativamente ao serviço de industrialização.

Lançamentos por ocasião da saída da mercadoria:

a) Pelo registro da devolução da mercadoria industrializada:

D – Estoques a Industrializar (Passivo Circulante)

C – Estoques de Terceiros (Ativo Circulante) R$ 7.000,00
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b) Valor dos serviços de industrialização cobrados:

D – Clientes (Ativo Circulante)

C – Receita de Serviços de Industrialização (Conta de Resultado) R$ 

1.500,00
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ESTOQUES DE AMOSTRAS

Quando a empresa efetuar a distribuição de amostras ou outros itens

similares, os valores relativos aos dispêndidos na aquisição ou produção

de tais itens devem ser registrados em conta de estoque de amostras

grátis. A apropriação dos custos ao resultado deve ser feita, com

observância do regime de competência, no período da distribuição das

amostras grátis, debitando-se a conta de despesas com vendas no

resultado e creditando-se a conta estoque de amostra grátis.
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BONIFICAÇÕES

Nas vendas de mercadorias em que a empresa dá uma quantidade

extra a título de bonificação, deve o registro contábil dessa quantidade

extra ser feito como acréscimo ao custo das mercadorias vendidas e não

como despesas de vendas. No comprador as mercadorias recebidas em

bonificação devem provocar a redução do custo unitário comprado.
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ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Os adiantamentos efetuados a fornecedores de matéria-prima ou

produto para revenda são registrados nessa conta; a baixa será efetuada

por ocasião do efetivo recebimento, registrando-se o custo total na

correspondente conta do estoque, e caso haja saldo a pagar, na conta

fornecedores, no passivo circulante.
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PROVISÃO PARA AJUSTE DO ESTOQUE AO VALOR DE MERCADO

O custo de aquisição ou produção dos bens existentes na data do

balanço deverá ser ajustado ao valor de mercado, mediante a

constituição de uma provisão, quando este for menor, que será

classificada como conta redutora do subgrupo estoques.

Para constituição da provisão é necessário que se especifique, item

por item, os bens que, comprovadamente, estejam com preço de

mercado inferior ao seu custo.



Estoques – Parte 1 

ATENÇÃO: Segundo o CPC 31 (R4) A perda por redução ao valor

recuperável de ativos é alocada a ativos não circulantes aos quais são

aplicáveis os requisitos de mensuração deste Pronunciamento. Portanto,

nenhuma perda por redução ao valor recuperável de ativos é alocada

para estoque e ativos financeiros. A perda é alocada, portanto, a outros

ativos.
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Já, Segundo o artigo 183 da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº

6.404/76), considera-se valor de mercado:

a) das matérias-primas e dos bens em almoxarifado, o preço pelo qual

possam ser repostos, mediante compra no mercado; e

b) dos bens ou direitos destinados à venda, o preço líquido de

realização mediante venda no mercado, deduzidos os impostos e

demais despesas necessárias para a venda, e a margem de lucro.

Para fins fiscais, esta provisão passou a ser indedutível para efeito

de apuração do lucro real a partir de 01.01.1996 (Lei nº 9.249/95, art. 13,

I).
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PROVISÃO PARA PERDAS EM ESTOQUES

As quebras e perdas conhecidas em estoques ou calculadas por

estimativa, relativas a estoques obsoletos ou que se perdem ou

evaporam no processo produtivo, são ajustadas mediante a constituição

da provisão para perdas em estoques, classificada como redutora do

subgrupo estoques, tendo como contrapartida uma conta de despesa no

resultado, não dedutível para efeitos fiscais.
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Exemplo:

A Empresa Delta inventariou estoques em 31 de dezembro e

encontrou R$ 10.000,00 em almoxarifado, correspondente a itens

obsoletos e que não terão mais uso dentro das atividades normais.

D – Perdas com Estoques Obsoletos (Conta de Resultado)

C – Provisão para Perdas em Estoques (Conta Redutora – Estoques –

Ativo Circulante) R$ 10.000,00
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IMPOSTOS PAGOS NA AQUISIÇÃO

Os impostos não cumulativos que devam ser recuperados não se

computam no custo de aquisição das mercadorias ou matérias-primas,

devendo ser registrados em conta específica de impostos a recuperar.

Impostos não cumulativos são aqueles que em cada operação sucessiva

é abatido o montante cobrado na operação anterior, como é o caso do

ICMS e do IPI.
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O ICMS e o IPI integrarão o custo das mercadorias, matérias-primas

ou outros itens integrantes do estoque quando o contribuinte não puder

recuperá-los nas operações subseqüentes, nos casos previstos na

legislação específica.
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X

QUESTÃO: Analista em Geociência – Contabilidade – Cespe – 2013

- Com relação à mensuração dos estoques e à adoção da sistemática de

correção monetária nos balanços das empresas, julgue os próximos

itens.

A perda estimada para ajuste de estoque ao valor realizável líquido é

uma conta credora que, de acordo com a lei fiscal, não é dedutível para

efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição

social sobre o lucro líquido.

( ) Certo ( ) Errado


