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Bem-vindo ao curso sobre contabilidade dos processos de compra e venda.
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Neste tópico, trataremos de algumas convenções contábeis gerais e forneceremos exemplos
dos lançamentos contábeis automáticos que são criados durante os processos de vendas,
compras e estoques. Serão abordadas também algumas configurações financeiras que afetam
esses lançamentos contábeis automáticos.
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Suponha que você está implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OEC
Computers. Seu principal contato é Maria, a contadora da OEC Computers.

Maria está muito interessada na implementação e pergunta a você como o SAP Business One
trata os processos contábeis.

Ela quer se assegurar de ter captado a visão geral, estando apta a manter os proprietários da
empresa informados sobre os resultados.
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Vamos discutir alguns princípios financeiros.
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Toda transação comercial é registrada na contabilidade da empresa.

Isso permite a você:

Administrar sua empresa de forma eficaz e gerar relatórios financeiros

Informar às autoridades sobre as transações comerciais.

Cada transação comercial resulta em uma troca de valores:

O valor de uma determinada conta aumenta enquanto o valor de outra diminui, resultando
no registro de lançamentos de débito e crédito.
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Nos tópicos anteriores, tratamos dos documentos do processo de vendas e suas
consequências na contabilidade.

Para rever esse processo, vamos responder à seguinte pergunta:

Em um processo de vendas padrão, quais documentos afetam o sistema?



1-7

Esses são documentos do processo de vendas que geram lançamentos contábeis
automáticos e por consequência afetam o sistema contábil: a entrega, a Nota Fiscal de saída,
as contas a receber e o depósito. Observe que a entrega somente gera um lançamento
contábil se você estiver usando o estoque permanente.
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No SAP Business One, um lançamento contábil manual é automaticamente lançado para
vários documentos durante os processos de venda, compra e estoque.

Suponhamos, por um momento, que estamos em um sistema de estoque não permanente,
para manter a simplicidade de nossos exemplos. Nesse caso, em nosso exemplo de processo
de vendas, a Nota fiscal de saída cria automaticamente o seguinte lançamento contábil:

Há um débito para a conta do cliente no valor total da venda.

Há um crédito na conta de impostos para impostos sobre vendas e um crédito na conta de
receitas para o preço da venda (sem impostos).

Analisemos o débito. Cada transação registrada para o cliente afeta o saldo da conta do
cliente. Vejamos a conta do cliente em detalhes.
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Esse é um exemplo de conta de cliente.

O saldo da conta representa a diferença entre as transações totais de débito e de crédito
registradas para a conta específica.

O resumo de transações ou o saldo de uma determinada conta contábil ou de um parceiro de
negócios compreende as informações iniciais que o sistema de contabilidade pode fornecer
sobre o negócio.

No gráfico, podemos visualizar que o total de débito é maior do que o total de crédito, portanto
a conta tem um saldo devedor.

Mencionamos anteriormente que, em cada lançamento contábil manual, o valor de uma
determinada conta aumenta e o da outra diminui, resultando no registro de lançamentos de
débito e crédito.

O efeito no saldo da conta seria:

Em geral, contas de ativos, despesas e transferências estão em débito.

As contas do passivo, receitas e capital (capital próprio) estão, em geral, em crédito.
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Aqui podemos ver uma conta de balanço típica de diferentes tipos de conta.

Vejamos, por exemplo, a troca de valores para ativos e obrigações.

Para ativos:

Transações de débito sempre aumentam o valor do ativo.

Transações de crédito sempre diminuem o valor do ativo

Para obrigações:

Transações de crédito sempre aumentam as obrigações.

Transações de débito sempre diminuem as obrigações.

Abordaremos os diferentes tipos de conta em uma unidade posterior.
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Normalmente, em uma nota fiscal de saída, qual é o efeito dos montantes de débito e crédito
nos saldos de contas envolvidos?

Suponhamos, por exemplo: Que o cliente seja isento de impostos e que esse seja um sistema
de estoque não permanente
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A resposta é que as duas contas aumentam seus valores.

A conta de cliente é considerada um ativo, por isso, débito nessa conta aumenta o valor de
contas.

Um crédito na conta de receitas, como vimos no slide anterior, aumenta o valor da conta.

Observe que você pode visualizar o lançamento contábil correspondente e as contas
envolvidas antes de adicionar um documento que gere o lançamento contábil. Você pode
assim proceder escolhendo o ícone Visualização de lançamento contábil na barra de
ferramentas ou clicando com o botão direito do mouse no documento e escolhendo a opção
Visualização de lançamento contábil.
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Em seguida, vamos revisar as configurações financeiras necessárias e como elas influenciam
os lançamentos contábeis que são automaticamente lançados por documentos.
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Nos lançamentos contábeis que são automaticamente lançados por documentos no SAP
Business One, como o sistema "sabe" quais contas usar?

O sistema sabe quais contas usar porque, ao inicializar o SAP Business One, você definiu as
contas contábeis relacionadas aos processos de negócios específicos, na janela
Determinação de conta contábil.
Nessa janela, você também define as contas controle que vinculam as contas auxiliares do
parceiro de negócios ao Razão.
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Vejamos como são determinadas as contas para itens usados em processos de negócios.

Ao implementar o SAP Business One, você define as contas contábeis padrão a serem
usadas quando são criadas transações durante os diversos processos de negócios, como
vendas, compra e estoque.

Essas contas padrão são definidas no menu de configuração no módulo Administração. Em
Configuração você encontrará uma seção para Finanças que inclui a transação para
Determinação de conta contábil.
Quando os itens são utilizados nas transações, há duas opções para determinação de contas:

Na solução tradicional o sistema procura as contas padrão baseado no conjunto de
determinação de contas no cadastro do item.

Começando na versão 9.0, você pode trabalhar com a solução avançada para
determinação de contas.

A solução avançada fornece matriz centralizada para determinar regras para atribuição de
contas contábeis em lançamentos contábeis manuais de acordo com uma lista (fechada)
predefinida de critérios.

Ambas as opções são baseadas na janela Determinação de conta contábil.

Vamos discutir essas opções no tópico Gerenciar o plano de contas.
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Na janela Determinação da conta contábil, você também define as contas controle: as Contas
a receber para o processo de venda e as Contas a pagar para o processo de compra.

Uma conta controle vincula as contas auxiliares o parceiro de negócios ao Razão.

É necessário definir uma conta contábil como Conta controle no Plano de contas.

Sempre que você lançar um documento para um parceiro de negócios, o sistema registrará
automaticamente o lançamento manual no:

Saldo da conta do cadastro de parceiros de negócios e

o saldo da conta controle.

Você não pode efetuar lançamentos contábeis manuais diretamente na conta controle.

Em uma nota fiscal de saída, por exemplo, quando é efetuado um débito do cliente, também é
efetuado o débito da conta de Contas a receber.

Agora, esse lançamento contábil aparece nos saldos das duas contas (cliente e controle).
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Observe que os saldos do cadastro de parceiros de negócios não aparecem no Plano de
contas. Somente aparecem as contas controle a receber e a pagar.

As contas controle a receber e a pagar acumulam as transações de clientes e fornecedores
em seus saldos.

Desta forma, o Plano de contas apresenta o status financeiro completo da empresa.

Os relatórios financeiros também exibem a visualização completo. Por exemplo, o balanço
contém as contas de controle a receber e a pagar.
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Nós aprendemos como o sistema "sabe" que conta usar para os lançamentos contábeis
automáticos.

Isso é feito usando os valores definidos na janela Determinação de conta contábil.
Mas como o sistema "sabe" o valor a ser creditado e debitado nesses lançamentos contábeis
automáticos? Por exemplo, no caso de um lançamento contábil automático criado por uma
nota fiscal de saída?
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Vamos relembrar alguns tópicos já estudados. Este é um cenário comum de como os preços
são definidos no SAP Business One durante o processo de venda:
Observação: Nos slides seguintes consideramos a premissa de que não foram definidos
preços nem descontos especiais para os itens envolvidos e para os parceiros de negócios.
Nosso cliente, Star Trek Computers, solicita uma cotação de quatro leitores de mídia portáteis.
Jean cria uma cotação de vendas. Ela seleciona o cliente e, em seguida, o item. O preço
unitário aparece na cotação. Como?

O cadastro do item inclui três preços opcionais para ele. Cada um é representado em uma
lista de preços diferente.
Star Trek Computers é um cliente revendedor, de modo que sua lista de preços padrão
definida no respectivo cadastro é a lista de preços de revendedor.
Portanto, na cotação de vendas, o preço unitário de um leitor de mídia portátil é 110, a lista
de preços de revendedor.

a vendedora, insere a quantidade 4. O valor total da cotação é 440 (partindo-se do princípio
que não haja itens adicionais na cotação, nem acréscimo de descontos e impostos).
Star Trek Computers nos envia um pedido de venda por fax com base na cotação.
No SAP Business One, Jean copia a cotação de vendas em um pedido de venda.
Dois dias depois, Joe, o gerente do depósito, envia o caminhão da empresa com as entregas
da semana, incluindo os quatro leitores de mídia para a Star Trek Computers.
Naquele dia, mais tarde, o contador copia a entrega em uma nota fiscal de saída.
Como o preço não foi modificado durante o processo de cópia, o valor total da nota fiscal é
440 e esse é o valor para crédito e débito no lançamento contábil automático criado pela nota
fiscal de saída.
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No processo de compras, um cenário comum de como os preços são definidos seria:

Joe, o gerente do depósito, emite um pedido de compra de 10 leitores de mídia portáteis. Ele
seleciona o fornecedor Coconut Devices e o item – leitor de mídia portátil. O preço unitário
aparece no pedido de compra. Como?

Sendo a Coconut Devices um fornecedor, sua lista de preços padrão definida no cadastro é
a lista de preços de compra.

Por isso, no Pedido de compra, o preço unitário do leitor de mídia é 100, preço da lista de
preço de compra do cadastro do item Leitor de mídia portátil.

Joe insere a quantidade 10. O valor total do pedido de compra é 1000 (partindo-se do princípio
que não haja itens adicionais no pedido de compra, nem inclusão de descontos e impostos).

Joe envia o pedido de compra por e-mail ao fornecedor.

Alguns dias depois, Joe recebe uma entrega incluindo 10 leitores de mídia portáteis da
Coconut Devices.

No SAP Business One, ele copia o pedido de compra em um recebimento de mercadoria.

Após uma semana, a nota fiscal da Coconut Devices chega pelo correio e o contador copia o
recebimento de mercadoria em uma nota fiscal de entrada.

Como o preço não foi modificado durante o processo de cópia, o valor total da nota fiscal de
entrada é 1000 e este é o valor de crédito e débito do lançamento contábil automático criado
pela nota fiscal de entrada.
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Vamos voltar uma etapa, ou seja, o recebimento de mercadoria que o Joe inseriu com base na
entrega obtida do fornecedor.

Supondo-se que a empresa execute estoque permanente, o valor de custo de um item é
calculado automaticamente em cada transação de estoque.

Mais detalhes sobre estoque permanente serão fornecidos em um curso separado.

Quando Joe inseriu o Recebimento de mercadoria no SAP Business One, o valor da Lista
de preços de compra (100 por unidade) afetou o preço unitário no Recebimento de
mercadoria e também o valor de custo do item.

valor de custo do item é calculado automaticamente, em segundo plano, de acordo com o
método de avaliação selecionado para o item (Preço médio móvel, FIFO ou Padrão). Esse
item em particular foi configurado como médio móvel, por isso, baseado no número total de
itens em estoque e nos preços de compra pagos anteriormente, o valor do custo do item
calculado depois do recebimento da mercadoria foi 90.

Joe inseriu a quantidade de 10 leitores de mídia portáteis. Portanto, o valor total do
lançamento contábil criado pelo recebimento de mercadoria foi 1000 e esse é o valor do
crédito e do débito registrados nas contas predefinidas de estoque.

Entretanto, o valor do lançamento contábil vinculado à Entrega enviada ao cliente é 360. Ou
seja, a quantidade de quatro itens multiplicada pelo valor de custo naquele momento (90).

Lembre-se de que o valor total da nota fiscal com base naquela entrega foi 440. O valor foi
calculado de acordo com a lista de preços do revendedor (110), definido como a lista de
preços predefinida no registro de cadastro do cliente.
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Estes são os principais pontos abordados:

O saldo da conta representa a diferença entre as transações totais de débito e de crédito
registradas para a conta específica.

Em cada lançamento contábil manual uma determinada conta aumenta o valor e outra reduz o
valor e acoluna de débito e a coluna de crédito se equilibram.

Em geral, contas de ativos, despesas e transferências estão em débito.

As contas do passivo, receitas e capital (capital próprio) estão, em geral, em crédito.

Em lançamento contábeis automáticos o sistema "sabe" quais contas utilizar porque você
definiu contas do Razão propostas, na janela Determinação de conta contábil. Essas contas
padrão incluem contas controle que vinculam as contas do livro auxiliar do parceiro de
negócios ao Razão.
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Os saldos do cadastro de parceiros de negócios estão representados no plano de contas nas
contas controle a receber e a pagar que acumulam as transações de cliente e de fornecedor
em seus saldos.

Em uma Nota fiscal de saída osistema "sabe" o valor a ser creditado e debitado no
lançamento contábil automático utilizando a lista padrão de preços como definida no registro
mestre de cliente e no preço do item nessa lista de preços.

Em uma Entrega osistema "sabe" o valor a ser creditado e debitado no lançamento contábil
automático utilizando o valor de custo do item que é calculado automaticamente, nos
bastidores, de acordo com o método de avaliação escolhido para o item.
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Você concluiu o tópico de contabilidade para compra e venda. Obrigado pela participação.


