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Bem-vindo ao tópico sobre Reconciliação interna.
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Neste tópico, abordaremos como utilizar o processo de reconciliação interna, tanto do sistema
quanto de usuário, em contas contábeis e parceiros de negócios.

Você aprenderá como revisar reconciliações do sistema, tanto automáticas quanto
semiautomáticas e como executar manualmente a reconciliação interna.
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Apresentaremos o tópico Reconciliação interna por meio da análise do processo de
reconciliação de cadastro de parceiro de negócios.
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Suponha que você está implementando o SAP Business One em um novo cliente, a OEC
Computers.

A contadora da OEC Computers, Maria, pede a você esclarecimentos sobre o processo de
reconciliação interna. Ela se lembra de você ter dito que esse processo, entre outros, está
relacionado com o de encerramento do período.

Maria está satisfeita em saber que a maioria das reconciliações internas é executada
automaticamente pelo SAP Business One. Estas são as Reconciliações do sistema.

Reconciliações automáticas do sistema podem ser completas ou parciais.
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Você apresenta a Maria dois exemplos de reconciliações completas automáticas:

Em primeiro lugar, nas contas de cadastro de parceiros de negócios, quando uma conta a
receber se baseia em uma nota fiscal de saída (ou uma nota de crédito se baseia em uma
nota fiscal de saída).

Em segundo lugar, na compensação de contas contábeis, quando você deposita um
cheque recebido por contas a receber.

Você diz a Maria que o SAP Business One também executa Reconciliações parciais do
sistemase, por exemplo, um cliente pagar parcialmente uma nota fiscal de saída.
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No entanto, haverá casos em que a própria Maria executará reconciliações internas – essas
são as Reconciliações do usuário.

Por exemplo, quando a OEC Computers pagar antecipadamente a um fornecedor e receber
posteriormente a nota fiscal de entrada, Maria deverá reconciliar internamente o cadastro de
fornecedor e fazer a correspondência entre o pagamento e as transações de nota fiscal de
entrada.

Maria pode executar a reconciliação do usuário utilizando um dos três tipos de reconciliação:

Manual

Automático

Semiautomático
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À semelhança das reconciliações do sistema, as reconciliações do usuário podem ser
completas ou parciais.
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Consideremos o caso que acabamos de discutir, no qual a OEC Computers paga a um
fornecedor antecipadamente e recebe a nota fiscal de entrada mais tarde.

Quando Maria analisa o saldo da conta de fornecedor, constata que ele reflete as transações
avançadas Contas a pagar e Nota fiscal de entrada.

Então, porque é importante para Maria reconciliar internamente o cadastro de fornecedor?
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O motivo é que, se a reconciliação não for feita, a nota fiscal de entrada aparecerá como
pendente ao se criar novas Contas a pagar para o fornecedor.

Outro motivo é o efeito nos relatórios, como nos relatórios de Vencimento e Créditos de
liquidação duvidosa. A Nota fiscal de entrada aparecerá como pendente nesses relatórios se
Maria não reconciliá-la com a transação Contas a pagar.
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Começamos com a reconciliação do sistema que ocorre durante o trabalho diário.
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O termo, Reconciliação interna refere-se à correspondência e compensação de itens de
crédito pendentes para itens de débito pendentes em uma conta (interna, portanto). Isso é
necessário para contas em que um processo de negócios não é considerado como totalmente
concluído até cada valor de crédito ter um valor de débito correspondente:

Para contas de cliente, contas a receber (débito) devem ser seguidas por contas a receber
(crédito).

Para contas de fornecedor, uma obrigação (crédito) deve ser seguida por contas a pagar
(débito).
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Inicialmente, vamos conversar sobre reconciliação do sistema.

A reconciliação do sistema ocorre automaticamente. Vamos abordar alguns exemplos:

Ao aplicar um pagamento a uma nota fiscal, criar uma nota de crédito para uma nota fiscal ou
cancelar um documento, o lançamento contábil original é reconciliado com o estorno.

Quando você deposita um cheque, o lançamento contábil manual de pagamento é
reconciliado com os depósitos da linha da conta de compensação.

Isso significa, sobretudo, que você não deve atualizar e conduzir reconciliações internas no
sistema.

Conforme anteriormente mencionado, o sistema pode reconciliar transações tanto de maneira
completa quanto parcial.

Vamos analisar cada uma delas.
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O sistema tentará executar automaticamente a reconciliação completa quando você lançar um
pagamento para um cliente ou fornecedor.

O sistema estabelece a correspondência entre a linha de negócio no lançamento contábil
manual do pagamento e a nota fiscal ou notas fiscais que você selecionou e encerra as
transações.

O sistema encerrará também notas de crédito selecionadas e outras transações que foram
selecionadas no pagamento.

No gráfico, mostramos como ocorre a reconciliação completa do sistema com as contas a
pagar a um fornecedor. À esquerda, mostramos a nota fiscal de entrada com seu lançamento
contábil manual. À direita, podemos ver contas a pagar para a nota fiscal. Quando a nota fiscal
é paga, o sistema executa automaticamente a reconciliação interna no registro mestre de
fornecedor.

Nesse exemplo, mostramos somente uma nota fiscal, mas o pagamento poderia ter saldado 2
ou mais notas fiscais e a reconciliação automática ainda teria sido feita.

Para pagamentos feitos com o processamento de assistente de pagamento ou extratos
bancários, o sistema automaticamente propõe (e algumas vezes estabelece automaticamente
correspondência entre) pagamentos e notas fiscais ou notas de crédito, com base em critérios
que você informa, como data de vencimento e valor.
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Também é possível reconciliar parcialmente transações ao emitir contas a receber ou contas a
pagar.

A reconciliação parcial é feita quando um valor de pagamento não corresponde ao valor das
transações selecionadas.

Por exemplo, um cliente pode pagar um valor parcial devido. Quando um pagamento parcial é
feito, o sistema ajusta o Saldo apropriadamente e reconcilia de modo parcial a nota fiscal.

Quando o saldo remanescente da nota fiscal for pago, ela estará totalmente reconciliada e o
Saldo ficará igual a zero.
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O SAP Business One reconcilia automaticamente as seguintes contas provisórias:

conta de alocação, conta de compensação de despesas e conta de estoque em trânsito.

Conta de inventário de material em processo.

Em algumas localizações, a conta de imposto diferido (isso é relevante para: Áustria, Costa
Rica, França, Guatemala, Itália, México, África do Sul e Espanha);

A conta provisória de adiantamento e a conta de compensação de adiantamento.

Vamos analisar o exemplo de conta de alocação:

Se a empresa utiliza o sistema de estoque permanente, você normalmente reconcilia a conta
de Alocação. Lembre-se de que uma conta de alocação é creditada quando você emite um
Recebimento de mercadoria tendo debitado em uma Nota fiscal de entrada. O sistema executa
essa reconciliação para você nessa conta provisória.



4-2-16

Em seguida, vamos apresentar como o usuário pode gerenciar o processo de reconciliação.
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Vamos analisar as circunstâncias em que você executaria uma reconciliação do usuário:

Um cliente pagou, mas você se esqueceu de selecionar a nota fiscal ao processar o
pagamento. Nesse caso, um pagamento será feito por conta em vez de contra uma nota fiscal
específica.

Se o pagamento tiver sido lançado como um Pagamento por conta, porque nenhuma nota
fiscal foi selecionada, o pagamento e as notas fiscais permanecerão pendentes (portanto, não
reconciliados).

Outro exemplo de um pagamento por conta poderia ser quando você tem um acordo com um
cliente para pagar a cada mês um valor estabelecido, sem considerar os valores reais das
notas fiscais. Novamente, porque nenhuma nota fiscal foi selecionada, as notas fiscais
permanecem não reconciliadas.

Nesses casos, você precisa reconciliar a conta do parceiro de negócios com a função
Reconciliação – como uma Reconciliação do usuário.

Para executar uma reconciliação interna para um parceiro de negócios, escolha a opção
Reconciliação na área Reconciliação interna do módulo Parceiros de negócios.

Você pode também executar a reconciliação do usuário em uma conta contábil. Por exemplo,
em cenários especiais de saldos iniciais e ao trabalhar com contas de diferimento. A janela
Reconciliação para contas contábeis é encontrada na área Reconciliação interna no módulo
Finanças.
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Você pode executar a reconciliação do usuário utilizando um dos três tipos de reconciliação:
manual, automático e semiautomático.

O tipo Manual é útil nos casos em que se trabalha com um pequeno número de transações,
são necessárias reconciliações parciais ou quando as transações são lançadas para mais de
um parceiro de negócios.

O tipo Automático é utilizado para reconciliar uma grande quantidade de transações ou um
intervalo de parceiros de negócio baseado em parâmetros definidos de usuário e prioridades.

O tipo Semiautomático é utilizado para reconciliar manualmente transações com base em
recomendações fornecidas pelo SAP Business One.

A opção Vários parceiros de negócios aparece somente quando o tipo reconciliação Manual é
selecionado. Essa opção habilita a reconciliação de transações de mais de um parceiro de
negócios.

Por exemplo, em algumas localizações, se um parceiro de negócios específico é um cliente e
também um fornecedor, tendo assim dois registros de dados de parceiro de negócios, você
pode reconciliar as transações criadas contra ambos os registros de cadastro de parceiro de
negócios.
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A reconciliação interna é executada em uma moeda – a moeda da conta.

Isso é relevante para a reconciliação do usuário e do sistema e para parceiros de negócios,
bem como para contas contábeis.

Se a moeda do parceiro de negócios especificado for definida como moeda corrente ou
todas as moedas, a moeda de reconciliação será a moeda corrente. Se uma das moedas
estrangeiras tiver sido especificada para o parceiro de negócios, a moeda de reconciliação
será a moeda estrangeira.

No exemplo apresentado a moeda corrente da empresa é Libra esterlina e Maxi-Teq é um
cliente local com Libra esterlina definida como a moeda do parceiro de negócios. Portanto, a
moeda de reconciliação é a moeda corrente, no caso, Libra esterlina.
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O SAP Business One pode realizar a contabilidade em duas moedas paralelas: a moeda corrente
e a moeda do sistema.

A Moeda corrente é a moeda exigida por lei para registrar a contabilidade da empresa. Em nosso
exemplo, Libra esterlina.

A Moeda do sistema pode ser moeda diferente da moeda corrente sendo útil para subsidiárias de
empresas globais cuja sede utiliza moeda diferente daquelas das subsidiárias (por exemplo, Libra
esterlina na subsidiária e Dólar americano na sede).

Todas as colunas de valor na janela de Reconciliação interna exibem o valor atualizado tanto em
moeda corrente quanto em moeda do sistema. Você pode configurar o valor a reconciliar em
seguida.

Todas as reconciliações internas (do sistema e do usuário) precisam compensar-se em moeda do
sistema e moeda corrente.

Se não estiverem compensadas em alguma delas, o sistema cria uma transação de compensação
para permitir que a reconciliação interna se compense em moeda corrente e moeda do sistema.

A transação de compensação para moeda corrente é chamada de transação de diferença de
taxa de câmbio.

A transação de compensação para moeda do sistema é chamada de transação de diferença de
taxa de câmbio.

No exemplo mostrado, a reconciliação entre a nota fiscal e contas a receber compensa-se em
moeda corrente. São GBP 500,00 em débito e crédito e o saldo é zero. No entanto, há um saldo
de USD 10,00 na moeda do sistema devido a diferenças de taxa entre as datas da nota fiscal e do
pagamento.

O sistema criou automaticamente uma transação de diferença de taxa de conversão.
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Você precisa definir as contas de câmbio realizado e de diferença de conversão nas fichas de
registro Vendas, Compras e Geral da janela Determinação de conta contábil.

Você pode adicionar transações de diferença de taxa de conversão não reconciliadas à janela
Reconciliação interna escolhendo a opção Exibir apenas transações em moeda do sistema.

A marcação desse campo de seleção adicionará toda transação adicional que tenha um saldo
somente em moeda corrente. Isso permite apresentação total do saldo pendente em moeda do
sistema na janela Reconciliação interna.

Analisaremos outras questões referentes à moeda corrente e do sistema no tópico Moedas.
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O sistema atribui um número de reconciliação único para cada reconciliação interna do
usuário concluída (sendo manual, automática ou semiautomática).

O sistema também grava e atribui um número único para reconciliações do sistema, por
exemplo, reconciliações durante o processamento de pagamento.
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A função Gerenciar reconciliações anteriores permite que você revise ou cancele uma
reconciliação do usuário.

Essa função não permite que você estorne lançamentos de reconciliação. Os lançamentos
persistem mesmo que a reconciliação tenha sido cancelada. Se você quiser estornar esses
lançamentos, é necessário estorná-los no Razão do modo costumeiro escolhendo
Cancelamento de dados na exibição de lançamentos contábeis manuais.
Para cancelar reconciliações do usuário para parceiros de negócios ou contas contábeis,
escolha a opção Gerenciar reconciliações anteriores na área Reconciliações internas do
módulo Parceiros de negócios ou Finanças.
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Estes são os principais pontos abordados:

O termo Reconciliação interna refere-se à correspondência e compensação de itens de crédito
pendentes para itens de débito pendentes em uma conta (interna, portanto).

Para contas de fornecedor, uma obrigação (crédito) é reconciliada com contas a pagar
(débito). Para contas de cliente, contas a receber (débito) devem ser reconciliadas com contas
a receber (crédito).

A reconciliação interna pode ser reconciliação do sistema ou reconciliação do usuário.

Há dois status, tanto para reconciliação do sistema quanto para reconciliação do usuário:
Completa e Parcial

Há três tipos de reconciliação do usuário: manual, automático e semiautomático. O tipo
manual inclui uma opção para reconciliação entre si de vários parceiros de negócios.
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Uma reconciliação interna é executada em uma moeda. Essa moeda pode ser moeda corrente
ou moeda estrangeira. A moeda corrente é utilizada se a conta do parceiro de negócios for
definida como a moeda corrente ou definida para todas as moedas. Se o parceiro de negócios
for configurado para uma moeda estrangeira, então essa moeda é utilizada para reconciliação.

O SAP Business One pode realizar a contabilidade em duas moedas paralelas: a moeda
corrente e a moeda do sistema.

Todas as reconciliações internas, tanto do sistema como do usuário, precisam compensar-se
tanto em moeda corrente quanto em moeda do sistema.

O sistema atribui número de reconciliação único a cada reconciliação interna, tanto para
reconciliações do sistema quanto para reconciliações do usuário:

A função Gerenciar reconciliações anteriores permite que você revise ou cancele uma
reconciliação do usuário.
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Você concluiu o tópico Reconciliação interna. Obrigado pela participação.


