Soluções
Unidade: Outros tópicos financeiros
Tópico: Ativos fixos
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Definir cadastro de ativos fixos.
Selecione Finanças
Selecione Dados

Ativos fixos. Abra a janela Cadastro do ativo.
Adicionar.

Nome do campo ou Tipo
de dados

Valores

Nº item

<qualquer, por exemplo: F00094>

Descrição

<qualquer, por exemplo: Caminhão>

Na ficha Ativos fixos, na subficha Síntese, no campo Classe do ativo, selecione
Veículos motorizados.
Verifique a área Parâmetros de depreciação.
As Áreas de depreciação, a Vida útil e os Tipos de depreciação definidos para a
classe do ativo Veículos motorizados são aplicados ao registro de cadastro do
ativo do caminhão.
Selecione Adicionar.
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Ativar o ativo fixo.
Selecione Compras C/P

Nota fiscal de entrada.

Nome do campo ou Tipo
de dados

Valores

Fornecedor

<qualquer>

Nº item

Selecione o registro de cadastro do
ativo caminhão.

Data de lançamento

1º de janeiro deste ano

Preço por unidade

<qualquer, por exemplo: 6000 >

Código de imposto

Selecione o grupo de isenção de
impostos

Selecione Adicionar.
Vá para Finanças

Ativos fixos

Capitalização.

Procure o último registro. Verifique o documento Capitalização que foi criado
automaticamente.
Selecione a ficha Conteúdo e a seta de conexão no campo Número do ativo. Na
janela de cadastro do ativo, selecione a ficha Ativos fixos. Na subficha Síntese,
examine o campo Status. O Cadastro do ativo está ativado.
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Iniciar Execução da depreciação
Selecione Finanças

Ativos fixos

Execução da depreciação.

Nome do campo ou Tipo
de dados

Valores

Área de depreciação

GAAP

Depreciação até

<o período atual>

Selecione o botão Visualização.
Verifique os dados e selecione o botão Executar.
Confirme a mensagem do sistema.
Selecione a seta de conexão na coluna Lançamento contábil e verifique o
lançamento criado pela execução da depreciação. Feche a janela Lançamento
contábil.
Selecione a seta de conexão do ativo Caminhão. Na janela Cadastro do ativo,
selecione a ficha Ativos fixos e a subficha Depreciação.
Nome do campo ou Tipo
de dados

Valores

Área de depreciação

GAAP

Exercício

<o período atual>

Verifique os números de acordo com esta seleção.
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Dar baixa do ativo fixo.
Selecione Finanças

Ativos fixos. Abra a janela Cadastro do ativo.

Procure o ativo Caminhão e marque a caixa Item de venda. Selecione Atualizar e
OK.
Selecione Vendas – C/R

Nota fiscal de saída.

Nome do campo ou Tipo
de dados

Valores

Cliente

<qualquer>

Nº item

Selecione o registro de cadastro do
ativo caminhão.

Data de lançamento

Data de hoje

Preço por unidade

<qualquer, por exemplo: 1000 >

Código de imposto

Selecione o grupo de isenção de
impostos

Selecione Adicionar.
Procure novamente a nota fiscal. Na ficha Contabilidade, selecione a seta de
conexão no campo Observação do diário.
Feche a janela Lançamento contábil.
Vá para Finanças

Ativos fixos

Baixa.

Procure o último documento de baixa. Verifique o documento, gerado
automaticamente pela Nota fiscal de saída.
Na ficha Conteúdo, selecione a seta de conexão no campo Número do ativo. Na
janela Cadastro do ativo, selecione a ficha Ativos Fixos, a subficha Valores, e
examine a coluna Valor contábil residual. O valor contábil residual do registro de
cadastro do ativo está definido como zero.
Na subficha Síntese, examine o campo Status. O status do ativo está definido como
Inativo.

