Rateio de Despesas – SIF
Este treinamento demonstra a ferramenta RATEIO DE DESPESAS no
SIF
Objetivo: Dividir uma despesa em mais de um lançamento, de forma
a conseguir um resultado fiel no levantamento de custo da empresa.
De uma despesa lançada em seu financeiro na realidade fizer parte
do custo de dois ou mais setores, bancos, custo ou mesmo empresas,
como dividir a despesa original de forma a expressar esta
informação?
No SIF, iniciar um lançamento de CP (Despesa) na opção abaixo:

Vamos lançar o "combustível do carro que supervisiona os clientes",
despesa de 5.000,00.
Note em vermelho, que não iremos identificar o "cliente" destino
desta despesa.
Isso iremos fazer no rateio, pois queremos destinar a dois clientes
diferentes
Veja abaixo:

Vamos deixar o campo que identifica o cliente em branco, pois não
podemos resolver nosso problema (dividir) com somente este campo.
Se no seu SIF não for permitido deixar este campo em BRANCO
coloque o setor ADMINISTRAÇÃO Isto não interfere no resultado da
operação.
Salve o registro e voltamos a tela principal....
Clique em GRAVAR o registro...
Clique em EDITAR para iniciarmos o RATEIO...

Observe a tela de rateio abaixo:

No exemplo acima vemos o resultado da operação exemplo.
Clicando em NOVO criamos registros em uma tabela de rateio que
divide a despesa em duas ou mais parcelas.
No exemplo, indicamos 2 clientes diferentes para a despesa, cada um
deles ficou com 2.500,00 do custo.
Podemos facilmente ver nas colunas editáveis acima que podemos
ratear até mesmo entre EMPRESAS diferentes, bem com o "Centro de
Custo" usado na operação.
Clicando no botão SALVAR acima a direita, salvamos a operação e
recebemos um N° de controle de rateio, no exemplo acima 0000062.
A despesa original continua a mesma (5.000,00) e será apresentada
em todos os relatórios
já conhecidos, não
modificando
em nada o modelo de uso já conhecido.
O rateio de despesas serve para levantamento de custo e é
apresentada em relatórios específicos de gerenciamento e
resultado. Veja abaixo

