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Considerações a respeito da emissão da DRE na empresa.  

Para a emissão da DRE é necessário que nos parâmetros da empresa, guia demonstrativos, 

esteja selecionada a opção DRE; 

A DRE deverá possuir uma estrutura, acesse o menu relatórios, submenu demonstrativos, 

submenu DRE e clique no botão estrutura DRE. Se este quadro estiver em branco, indica que 

ainda não existe estrutura definida para a empresa. Nesse caso, é mais rápido copiar a 

estrutura de outra empresa. A copia é feita da seguinte forma: 

1- Acesse o menu controle, submenu empresas; 

2- Clique no botão módulos; 

3.1- Clique no botão importar dados do lado da opção contabilidade; 

3.2- Selecione a opção de estrutura que deseja importar, nesse caso, para marcar a opção DRE 

terá que marcar a opção do plano de contas, também selecione uma empresa que já tem uma 

estrutura de DRE definida; 

4- Escolha opção importar cadastros e serão demonstradas mensagens; 

5- Escolha a opção sim para copiar a estrutura da empresa selecionada; 

6- Escolha a opção não para não copiar o plano de contas da empresa selecionada para a 

empresa atual; 

7- Escolha a opção Ok para copiar a estrutura da empresa selecionada para a empresa 

corrente; 

8- Clique em OK na tela dos módulos; 

9- Clique no botão gravar para gravar a cópia da estrutura feita. 

   
Agora a empresa já possui uma estrutura para a emissão da DRE. 
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O próximo passo é definir as contas que serão demonstradas no momento da emissão da DRE. 

 

Se seu plano de contas estiver estruturado conforme nosso banco padrão, as contas analíticas 

de classificação 3(despesas) e 4(receitas) são do grupo DRE e deverão ser zeradas, então as 

contas analíticas de classificação inicial 3 e 4 deverão ter grupo DRE vinculado. Para ver se 

todas as contas tem grupo DRE vinculado, poderá realizar o seguinte teste: 

1-Acesse o menu arquivos, submenu contas contábeis; 

2-Clique no botão listagem; 

3-Na tela que se abre informe a classificação 3, tipo analítico e classificação 4 tipo analítico; 

4-Clique no botão buscar;  

5-Na coluna DRE deverá constar um número, isso indica que a conta tem algum grupo DRE 

vinculado e ela demonstrará os valores na DRE no momento em que esse demonstrativo for 

emitido.  

As contas que não tem número de DRE, mesmo que sejam contas que devam ser 

demonstradas na DRE, são será apresentadas no momento da emissão da DRE pois o sistema 

não sabe em que classificação(grupo DRE) essa conta deverá ser apresentada. 

 

 
 

Caso a conta seja demonstrada na estrutura da DRE em uma classificação incorreta, acesse o 

menu arquivos, submenu contas contábeis e edite a conta. Verifique qual a seleção feita para 

o campo Grupo DRE da conta. Altere-a caso seja necessário.  
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Depois disso a DRE deverá emitir corretamente. A emissão deverá ser feita através do menu 

relatórios, submenu demonstrativos, submenu DRE. 


