TUTORIAIS

CADASTRANDO LANÇAMENTOS
FINANCEIROS - DESPESAS

Antes de começarmos, se você tem mais de uma fazenda cadastrada em sua conta, é
de extrema importância verificar em qual fazenda serão feitos os lançamentos. Essa
informação fica no canto superior direito da tela, aqui:

Agora, com a fazenda correta selecionada, para cadastrar contas a pagar, no menu
principal, clique em Financeiro > Pagar e Receber:
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Depois, clique em Adicionar Pagamento:

INFORMAÇÕES PARA O LANÇAMENTO:
- Conta: Selecione a conta (Poderá criar ou gerenciar suas contas em Gerenciar Contas
Financeiras, onde poderá informar também o saldo inicial);
- Referência do lançamento: Informar uma referência para o lançamento, podendo ser
o número da nota fiscal, o nome da empresa ou do vendedor;
- Data da compra e data do vencimento;
- Parceiro: Você poderá selecionar o parceiro (Fornecedor etc..). O banco de dados de
parceiros poderá ser criado na opção Parceiros, no menu principal;
- Palavras-chave: Criar uma tag para o lançamento (categorizar os lançamentos) para
poder filtrar na tela de Extrato;
- Observações: informações detalhadas sobre o lançamento.
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Após preencher os dados referente aos dados de faturamento, agora é preciso adicionar
o item.
Para isso clique em Adicionar novo item:

Busque ou selecione o item referente ao lançamento da despesa. Caso seja um novo
item você poderá cadastrá-lo na opção “Novo item”.

Caso seja necessário cadastrar um novo item:
-Informe o nome da despesa/item;
-Selecionar a unidade de compra;
-Selecione a Categoria e subcategoria;
*-Código de barra e código: Informações Opcionais*.
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Destinar o custo:
- Custo Rateado: Custo será rateado entre todos os animais cadastrados;
- Custo de Estoque: Custo será rateado para os animais que consumiram o estoque,
seja nutrição ou sanitário;
- Não Apropriar Custo: O custo não será apropriado aos animais.

Após cadastrar o item, você será redirecionado para a opção de Adicionar novo item.
Busque ou selecione o item, preencha informações da compra e clique em Adicionar.
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Após finalizar os cadastros do item da despesa é preciso salvar o pagamento para
finalizar o lançamento.
Para isso, você pode parcelar ou não a despesa e caso necessário, pode escolher as
datas para o vencimento das parcelas. Para concluir, salve o pagamento.
* PARA INSERIR DESPESAS DE AQUISIÇÕES DE ANIMAIS > Consultar o material “como
realizar movimentações: aquisições e saídas” pois, nessa janela, você terá a opção de
lançar a despesa, de compra de animais, de forma automática no financeiro e incluir
os animais da aquisição diretamente no sistema.

Pronto! Agora você já sabe como cadastrar uma despesa e seus itens.
Para saber como cadastrar uma receita clique aqui.
Para ver como cadastrar um item direto no estoque clique aqui.
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