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Considerações a respeito da emissão da DLPA na empresa.  

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

esteja selecionada a opção DLPA; 

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

submenu DLPA e clique no botão estrutura DLPA. 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 da estrutura 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; 

4- Selecione a opção de estrutura que deseja importar, nesse caso, para marcar a opção DLPA 

terá que marcar a opção do plano de contas; 

5- Selecione uma empresa que já tem uma estrutura de DLPA definida; 

6- Clique sobre a opção Importar Cadastros e serão demonstradas mensagens; 

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

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

empresa atual; 

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

corrente; 

10- Clique em OK na tela dos módulos; 

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

  Agora a empresa já possui uma estrutura para a emissão da DLPA. 
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O próximo passo é definir os parâmetros da empresa. A natureza das contas deverá estar 

correta. Além do mais a empresa deverá possuir conta de lucro do exercício e lucros 

acumulados e prejuízo do exercício e prejuízos acumulados para que não ocorra erro no 

momento da geração do Sped Contábil. O resultado deverá passar pelo conta do lucro ou 

prejuízo do ano para depois demonstrar saldo de lucros ou prejuízos acumulados. 
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A estrutura da DLPA também deverá possuir configurações especificar para a correta geração 

do Sped Contábil posteriormente. 

 
 

- Na conta de Lucros acumulados – vincular Grupo DLPA: Saldo anterior de lucros acumulados; 

- Na conta de Lucro líquido do ano - vincular Grupo DLPA: Lucro líquido do ano; 

- Na conta de Prejuízos acumulados - vincular Grupo DLPA: (-) Saldo anterior de prejuízos 

acumulados; 

- Na conta de Prejuízos líquidos do ano - vincular Grupo DLPA: (-) Prejuízos líquidos do ano. 
 

 
Além do mais, caso a empresa tenha distribuição de lucros essa distribuição também deverá 

passar por uma conta transitória antes do registro as saída do valor da conta caixa. Essa conta 

transitória também deverá possuir grupo DLPA vinculado. Se, além dessas contas, outras 

contas também deverão constar na DLPA, o grupo DLPA deverá estar informado na conta 

contábil.  

 


