
Manual de Demonstração do Resultado do 

Exercício (DRE) 
Este manual foi cuidadosamente elaborado pela ELPIS INFORMÁTICA, com a intenção de garantir ao 
usuário, todas as orientações necessárias para que possa usufruir ao máximo de todo o potencial do seu 
sistema gerencial integrado Athenas3000. 

Visando um melhor aproveitamento do programa, recomendamos inicialmente a leitura completa deste 
manual, sempre na mesma ordem que aparecem os assuntos e acompanhando com a execução 
simultânea no microcomputador. 

Poderá ocorrer de algumas empresas não necessitarem de todas as informações que o Athenas3000 
pode oferecer, porém caberá ao administrador da empresa definir como usufruir o máximo de 
informações que lhe for útil. 

O sistema utilizado no Athenas3000 é um ERP Integrado entre vários módulos de atividades na empresa, 
e o Módulo Contábil geralmente é o produto final das movimentações ocorridas em outros módulos e 
essa transferência de informações se dá a integração entre os módulos do Sistema, cadastros, 
parametrizações e contabilizações diversas. 

Antes de operar o módulo contábil, aconselhamos que você acesse o Manual de Apresentação do 
Athenas3000 , Manual Módulo Contábil e do Procura Registros para conhecer os comandos e principais 
funcionalidades e botões do sistema. Essas informações poderão lhe auxiliar no dia a dia. 

 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

Demonstração do resultado do exercício (DRE) é um relatório contábil elaborado em conjunto com o 

balanço patrimonial, que descreve as operações realizadas pela empresa em um determinado período. 

 

No Brasil a DRE deve ser elaborada obedecendo ao princípio do Regime de Competência. Segundo o 

Manual de Contabilidade Empresarial “Por este princípio, as receitas e as despesas devem ser incluídas na 

operação do resultado do período em que ocorreram, sempre simultaneamente quando se 

correlacionam, independente de recebimento ou pagamento”. 

 

Nota-se, assim, que a DRE é elaborada ao mesmo tempo em que se define o balanço patrimonial e que 

não é possível conceber este relatório dissociado deste outro instrumento contábil. 

 
Seu objetivo é demonstrar a formação do resultado líquido em um exercício através do confronto das 
receitas, despesas e resultados apurados, gerando informações significativas para tomada de decisão. 

 

 

 

 

Cadastro 

Para que possa ser incluída uma nova conta basta clicar no código do relatório e clicar no botão incluir  



 
Ao se incluir um novo relatório contábil, o usuário deve especificar os campos do nome do relatório, o 
Título no qual vai aparecer no relatório, à natureza do relatório, clicar no item linha para parametrizar as 
contas nas quais farão parte do relatório.  

 

 

 

 

 

 



Ao verificar a necessidade de subcontas no relatório, deve-se selecionar a conta na qual haja essa 
necessidade e clicar no botão ‘Sub Linha’ e parametrizar a subconta com suas descrições e fórmulas. 

 

 

OBS: Ao se parametrizar subcontas, sistema entende que a conta é uma totalizadora das subcontas, 
como em um plano de contas. Logo, o total das contas que possuem subcontas deve ser o somatório das 
sub contas, como no exemplo: 

 
 



Parametrização das Fórmulas dos Relatórios Contábeis 

As parametrizações das fórmulas dos relatórios contábeis dentro do Athenas3000 são feitas através de 
fórmulas, onde o usuário, de acordo com a natureza do relatório, insere as contas do plano de contas 
para o relatório onde os saldos das mesmas são gerados. 

 

 

Ao escolher a conta do plano de contas que compõe o relatório, deve-se arrasta-la para o campo da 
fórmula da linha em que o saldo da conta componha o relatório e assim definir a natureza da conta do 
relatório. 



 

 

Quando for necessária a adição de mais de uma conta na fórmula das linhas do relatório, deve-se, caso 
for uma adição, incluir a nova conta e colocar um sinal de “+” (mais), como em uma operação 
matemática. O mesmo se aplica a contas que necessitem ser diminuídas, deve-se usar o sinal de “-“ 
(menos). 



 

 

Parametrizada contas do plano de contas nas linhas filhas, o total da linha mãe equivalerá à soma de 
todas as linhas do relatório. 

  
 

 

 

 

 

 

 


