Exercícios
Unidade: Outros tópicos financeiros
Tópico: Moedas
Ao concluir este exercício, você estará apto a:
Trabalhar com moedas em documentos de parceiros de
negócios local e estrangeiro.
Lançar uma transação de diferença da taxa de câmbio.
A maioria dos fornecedores da OEC Computers é local. A
empresa trabalha também com alguns fornecedores estrangeiros.

1-1

Trabalhar com moedas em nota fiscal de entrada de parceiro de negócios
estrangeiro.
1-1-1

Verificar e atualizar configuração.
Verifique a janela Moedas - Configuração.
Verifique a janela Taxas de câmbio e índices.
Insira os valores da taxa de câmbio da data de hoje em todas as moedas
existentes.

1-1-2

Criar fornecedor em moeda estrangeira e atualizar lista de preços.
Crie um fornecedor em moeda estrangeira. Defina uma moeda da conta
diferente da moeda corrente. Especifique a moeda da conta_________.
Anexe ao registro do fornecedor as condições de pagamento Básico à
vista.
Verifique a lista de preços definida para ele nas condições de
pagamento__________.
Para um dos itens da lista, na coluna Moeda adicional 1 – Preço por
unidade, defina um preço na mesma moeda estrangeira.

1-1-3

Emitir nota fiscal de entrada em moeda estrangeira para fornecedor.
Emita uma nota fiscal de entrada em moeda estrangeira para o fornecedor
que você acaba de definir. Na nota fiscal de entrada, escolha o mesmo
item.
Se a janela Taxa de câmbio e índices for exibida, insira uma taxa de
câmbio válida e atualize a janela.

1-1-4

Verificar dados da moeda no documento.

Verifique a moeda do documento.
Verifique os dados da moeda no campo Preço por unidade, o valor total
da linha e o valor total do documento.
1-1-5

Adicionar nota fiscal de entrada.
Adicione a nota fiscal de entrada. Verifique o cálculo do lançamento
contábil automático e o saldo da conta do fornecedor em moeda corrente,
moeda do sistema e na moeda estrangeira especificada.

1-2

Trabalhar com moedas em nota fiscal de entrada de parceiro de negócios local.
1-2-1

Emitir nota fiscal de entrada para fornecedor local.
Para os itens da nota fiscal, insira o preço por unidade em moeda
estrangeira.
Verifique o cálculo da moeda no campo Preço por unidade, o valor total
da linha e o valor total do documento.

1-2-2

Adicionar nota fiscal de entrada.
Verifique o cálculo do lançamento contábil automático.

1-3

Lançar transação de Diferença da taxa de câmbio.
1-3-1

Emitir nota fiscal de entrada em moeda estrangeira para fornecedor.
Emita uma nota fiscal de entrada em moeda estrangeira para um
fornecedor já usado anteriormente com uma data de lançamento
anterior.
Escolha um item para o qual você inseriu uma moeda estrangeira.
Se a janela Taxa de câmbio e índices for exibida, insira uma taxa de
câmbio válida, diferente da especificada para a data de hoje e atualize a
janela.

1-3-2

Criar contas a pagar para nota fiscal.
Crie contas a pagar para a nota fiscal que você acaba de emitir.
Suponha que a taxa de câmbio tenha mudado desde que a nota fiscal foi

emitida.
Confirme se, na Moeda do documento especificada no topo do pagamento,
a taxa de câmbio é diferente da que você inseriu para a nota fiscal.
Na janela Condições de pagamento, insira os detalhes do pagamento, por
exemplo, transferência bancária.
Verifique o lançamento contábil automático criado para contas a pagar.
Veja que a diferença da taxa de câmbio foi lançada em moeda corrente em
linha diferente de uma conta dedicada.

