
Exercícios

Unidade: Outros tópicos financeiros
Tópico: Ativos fixos

Ao concluir este exercício, você estará apto a:

Definir um cadastro de ativos fixos.

Ativar um ativo fixo usando Nota fiscal de entrada.

Iniciar uma Execução da depreciação

Dar baixa de um ativo fixo usando Nota fiscal de saída.

A OEC Computers comprou um caminhão novo no início do
exercício. O contador da empresa define o caminhão como um
registro de Cadastro do ativo.

1-1 Definir cadastro de ativos fixos.
Crie um registro de cadastro do ativo fixo para o caminhão. Insira o Nº do item e a
Descrição. Atribua a classe do ativo Veículos motorizados ao registro de cadastro
do ativo e verifique se todas as definições relacionadas estão aplicadas a este ativo.
Adicione o novo registro de Cadastro do ativo.

1-2 Ativar ativo fixo.
Compre o caminhão usando uma Nota fiscal de entrada. No campo Data de
lançamento, insira 1º de janeiro deste ano. Veja que um documento Capitalização
foi gerado automaticamente e que o Cadastro do ativo foi ativado.
Dica: no registro de cadastro do ativo, na subficha Síntese, verifique o campo
Status.

1-3 Iniciar Execução da depreciação
Inicie a execução da depreciação para a área GAAP. Inclua todos os períodos desde
o início do período fiscal até hoje. Verifique o lançamento contábil criado pela
execução da depreciação.
Verifique as informações de depreciação do caminhão na janela Cadastro do ativo.
Os dados são apresentados de acordo com a Área de depreciação e o Exercício
selecionados.



1-4 Dar baixa do ativo fixo.
A OEC Computers vende o caminhão. Defina o registro de Cadastro do ativo do
caminhão como Item de venda. Emita uma Nota fiscal de saída. Verifique o
lançamento contábil criado pela Nota fiscal de saída. Verifique o documento Baixa,
gerado automaticamente pela Nota fiscal de saída.
Verifique o Valor contábil residual do Cadastro do ativo _____________
E verifique o status do ativo _____________


