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Bem-vindo ao curso sobre ativos fixos.
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Após completar este tópico, você estará apto a:

Explicar o processo de administração de itens de ativo fixo.

Identificar os principais termos da solução de ativos fixos.

Identificar os principais submenus e janelas do SAP Business One.
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A OEC Computers utiliza uma pequena frota de caminhões de entrega.

Por isso possui alguns caminhões.

Bryce, o contador, quer administrar e monitorar o valor dos caminhões.

Você apresenta a ele a solução de ativos fixos do SAP Business One.
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Vamos começar examinando o sub menu e as janelas do SAP Business One.

Para ativar a solução de ativos fixos, entre na ficha Inicialização básica, na janela Detalhes da
empresa.

Marque o campo de seleção Permitir ativos fixos.

Depois de marcada a opção, a funcionalidade Ativos fixos será ativada e novas janelas e
campos serão exibidos em Administração Configuração Finanças Ativos fixos.
E em Finanças Ativos fixos.

No sub menu Ativos fixos, você encontrará a janela Cadastro do ativo.

Essa janela é bem similar à Dados do cadastro do item, mas contém as fichas Tipo de item de
ativos fixos e Ativos fixos.

Você não pode desativar a solução depois de ativá-la.

Você deve definir juntamente com o departamento de contabilidade do cliente os itens
exigidos por lei e pelo setor.

Antes da versão 9.0, a solução de ativos fixos era disponibilizada apenas como add-on.

A partir da versão 9.0, ela foi incorporada no núcleo do SAP Business One.
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Vamos estudar o ciclo de vida de um item de ativo fixo no SAP Business One, desde a compra,
passando pela capitalização e depreciação até zerar o valor contábil residual.

Em linhas gerais, este é o processo. Nos próximos slides, vamos falar das diferentes etapas.

O primeiro passo é definir um ativo fixo na janela Cadastro do ativo fixo. Nessa janela, você pode definir
e administrar todos os tipos de item de ativo fixo. Neste exemplo, vamos definir um registro de ativo
fixo para um novo caminhão que a OEC Computers comprou no início do exercício.

Um registro de Cadastro do ativo será ativado quando o usuário comprar um ativo fixo usando uma
Nota fiscal de entrada. A Nota fiscal de entrada gera automaticamente um documento de Capitalização.

A Data do valor do ativo define a Data de incorporação no registro de Cadastro do ativo.

Quando um usuário executa uma depreciação, o sistema realiza a depreciação planejada até a data
especificada.

Podem ser feitos ajustes em documentos adicionais de ativos fixos, se necessário, durante o ciclo de
vida de tipo de item de Ativos fixos: Transferências de ativo fixo, Reavaliação ou Valorização de um
ativo.

Para decidir qual documento de ajuste usar, verifique com o contador do cliente quais são os requisitos
legais e setoriais.

E, finalmente, o usuário pode dar baixa em um ativo fixo usando uma Nota fiscal de saída. A Nota fiscal
de saída gera automaticamente um documento de Baixa.

Para dar baixa do ativo em uma Nota fiscal de saída, o usuário deve marcar o registro de Cadastro do
ativo como um Item de venda.

Todas as transações são registradas no livro auxiliar de ativos fixos e podem ser acompanhadas nos
vários relatórios específicos.
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Vamos examinar o ciclo de vida de cadastro do ativo quanto à terminologia de contabilidade padrão. No
slide, a terminologia está destacada em azul.
Neste exemplo, ao definirmos o novo caminhão adquirido pela OEC Computers, definimos a Vida útil
do ativo. Vida útil é o período em que o ativo será utilizado para os fins aos quais ele foi adquirido. A
vida útil pode ou não corresponder a efetiva vida física ou vida econômica de um ativo. É necessário dar
baixa total do ativo antes de encerrar a sua vida útil. Definimos que vida útil desse caminhão será de 3
anos.
O registro de Cadastro do ativo fixo será ativado quando o usuário comprar um ativo fixo usando uma
Nota fiscal de entrada. A Nota fiscal de entrada gera automaticamente um documento de Capitalização.
Capitalização é o processo de registro de um custo de aquisição ou produção como ativo fixo. O
valor de aquisição do caminhão é 6000.
A Data do valor do ativo define a Data de incorporação no Cadastro do ativo.
A data do valor do ativo pode ser diferente da data de lançamento e do documento, mas deve ser do
mesmo período da data de lançamento. Para o caminhão, definimos 1º de janeiro.
A cada período a empresa calcula a Depreciação do ativo. Depreciação é a redução do valor contábil
de um ativo em relação a sua vida útil para fins contábeis e tributários. A depreciação deve ser
computada nas despesas da empresa. O valor do caminhão deve ser reduzido em 2000 todo ano.
Durante a vida útil do ativo, o sistema calcula o seu Valor contábil residual. Valor residual é o valor de
um ativo calculado deduzindo do seu custo histórico qualquer depreciação acumulada. Portanto, neste
caso, o valor do caminhão depois de um ano será de 4000.
Baixa é a remoção de um ativo ou de parte dele da carteira de ativos.
Existem duas maneiras de dar baixa do ativo fixo: por Nota fiscal de saída em caso de venda do ativo ou
por documento de Baixa se não houver cliente envolvido e for necessário dar baixa do ativo fixo. Depois
de dar baixa, o valor registrado na conta do balanço do ativo, no Livro auxiliar de ativos fixo, será
zero.
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Vamos examinar nosso exemplo. Temos o caminhão novo que a OEC Computers comprou no início do exercício.
Primeiro, definimos o caminhão como Cadastro do ativo.
Depois, atribuímos ao cadastro do ativo um conjunto de definições relevantes para esse tipo de ativo. Neste
exemplo, usamos o conjunto de definições Veículos pesados.
A principal definição no Cadastro do ativo é a Classe do ativo que compreende a associação a outras definições:
Área de depreciação, Determinação da conta e Tipo de depreciação.
Cada ativo fixo será atribuído a uma classe do ativo. Neste exemplo, o Caminhão pertence à classe do ativo
Veículos pesados.
Cada classe do ativo contém predefinições de todas as demais definições.
A Área de depreciação é uma dimensão financeira que mostra a avaliação do ativo para determinados fins, por
exemplo: depreciação contábil, depreciação fiscal ou depreciação para contabilidade de custos.
É necessário definir uma área de depreciação como área principal.
Neste caso, a área principal é GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), ou seja, princípios contábeis
locais geralmente aceitos.
Se necessário, o usuário poderá definir uma área adicional. Neste exemplo, definimos como área adicional IFRS
(International Financial Reporting Standards), ou seja, Normas Internacionais de Contabilidade.
Na área de depreciação principal (no nosso exemplo, GAAP) é que as transações são lançadas no sistema.
A área adicional (no nosso exemplo, IFRS) pode ser usada para relatórios.
Definida a Determinação da conta, o sistema seleciona automaticamente as contas contábeis relevantes para
contabilização dos ativos.
O Tipo de depreciação classifica a depreciação de acordo com o motivo para o ajuste do valor. Contém opção para
definição do método de cálculo do valor. No nosso exemplo, escolhemos o método Linear.
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Uma vez atribuída a Classe do ativo à janela Cadastro do ativo, todas as respectivas
definições serão aplicadas ao ativo selecionado.

O exemplo mostra que as Áreas de depreciação e os Tipos de depreciação definidos para a
Classe do ativo Veículos pesados são aplicados ao registro Cadastro do ativo exibido.
Você pode acompanhar o processo de administração de um ativo, usando subfichas
diferentes no Cadastro do ativo. Além da ficha Síntese, existem fichas para valores,
depreciação, contabilidade de custos e informações adicionais.
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O usuário pode comprar um ativo fixo usando uma Nota fiscal de entrada. A Nota fiscal de
entrada gera automaticamente um documento de Capitalização.

O usuário pode optar por gerar diretamente o documento de Capitalização, ou gerá-lo
automaticamente da Nota fiscal de entrada.

Nas duas opções, o Cadastro do ativo será ativado.

O gráfico mostra os lançamentos contábeis automáticos criados durante o processo e as
contas associadas.

Se não houver fornecedor envolvido, o usuário poderá gerar diretamente o documento de
Capitalização. Nesse caso, apenas o lançamento contábil de Capitalização será criado e,
portanto, a conta de compensação aparecerá como obrigação no Balanço.

As contas são geradas com base na definição do Cadastro do ativo.

A Data do valor do ativo vem predefinida com a mesma Data de lançamento da nota fiscal de
entrada. A data pode ser alterada antes de inserir a Nota fiscal de entrada para atualizar a
Data de incorporação do valor do ativo.
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A Depreciação é usada para dar baixa do custo de um ativo em relação a sua vida útil.

Representa a redução do valor contábil de um ativo para fins tributários e contábeis.

A depreciação deve ser computada nas despesas da empresa.

O sistema prevê a taxa de depreciação anual de acordo com as definições do Cadastro do
ativo (ou seja, Classe do ativo, Área de depreciação, Determinação da conta e Tipo de
depreciação).

Você pode visualizar essas informações no Cadastro do ativo e no Relatório de previsão de
depreciação de ativo.
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O usuário pode iniciar a Execução da depreciação para atualizar o valor do ativo com a
depreciação real.

Só quando você inicia a execução da depreciação é que o sistema realiza toda depreciação
planejada até uma data especificada.

Para acionar o lançamento de uma depreciação planejada, geralmente basta iniciar uma
execução para vários períodos de lançamento. No entanto, é possível acionar várias
execuções do mesmo período de depreciação.

Uma execução da depreciação pode ser repetida quantas vezes forem necessárias, desde
que nenhuma tenha sido executada para períodos subsequentes. Se os valores do ativo forem
alterados mais de uma vez após lançada a depreciação planejada, talvez seja necessário
repetir a execução. Quando a execução da depreciação é repetida, apenas as diferenças de
valor em relação aos lançamentos da última depreciação são consideradas.

Observação:

No exemplo, usamos o método de lançamento direto da depreciação. O sistema lança a
depreciação diretamente na conta do balanço do ativo especificado.

Na depreciação indireta, o sistema usa a conta de depreciação acumulada para o lançamento.
A conta do balanço do ativo é alterada somente quanto o ativo é comprado ou quando é dado
baixa do ativo.



6-2-12

Existem duas maneiras de dar baixa do ativo fixo: por Nota fiscal de saída em caso de venda
de ativo ou por documento de Baixa se não houver cliente envolvido.

Se a empresa vender o ativo ao final da vida útil (ou antes), o usuário pode dar baixa do item
usando uma Nota fiscal de saída.

A Nota fiscal de saída gera automaticamente um documento de Baixa.

Um documento de Baixa pode ser emitido diretamente se não houver cliente envolvido ou se
você precisar dar baixa do ativo fixo.

Nesse caso, contas diferentes serão envolvidas no lançamento contábil anexado ao
documento de Baixa.

Se você usar a opção Nota fiscal de saída, não esqueça de definir o Cadastro do ativo como
Item de venda.

Desse modo, o valor contábil residual do Cadastro do ativo será definido como zero.



6-2-13

O Quadro do ativo é o suplemento mais importante para o balanço do ponto de vista dos
ativos fixos.

O relatório pode ser emitido para todos os ativos fixos.

Ele exibe todas as transações de ativo lançadas em um exercício e apresenta os ativos de
cada conta do Balanço.
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Estes são os principais pontos abordados:

A principal definição no Cadastro do ativo é a Classe do ativo que contém a associação a
outras definições de Área de depreciação, Determinação da conta e Tipo de depreciação.

O registro de cadastro do ativo é ativado quando um usuário compra um ativo fixo usando
uma nota fiscal de entrada. A Nota fiscal de entrada gera automaticamente o documento de
Capitalização. O usuário também pode optar por gerar diretamente o documento de
Capitalização.

A depreciação é usada para dar baixa do custo de um ativo em relação a sua vida útil. A
depreciação é computada como despesa da empresa.
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A opção Execução da depreciação executa todas as depreciações planejadas até uma data
especificada e atualiza o valor do cadastro do ativo com a depreciação real.

É dado baixa de um ativo fixo por uma Nota fiscal de saída, em caso de venda do ativo, ou por
documento de Baixa, se não houver cliente envolvido. Se for criada uma Nota fiscal de saída,
a nota gerará automaticamente um documento de Baixa.

Após a baixa, o valor contábil residual do ativo será definido como zero.

O Quadro do ativo exibe todas as transações de ativo lançadas em um exercício e os ativos
de cada conta do balanço.
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Você concluiu o tópico sobre ativos fixos. Obrigado pela participação.


