ACSBRASIL
CONTABILIDADE

QUEM SOMOS

A ACSBRASIL Contabilidade notabiliza-se na prestação de
serviços de contabilidade, incorporando profissionalismo e
dinâmica à experiência adquirida desde sua fundação, em 2001.
Somos uma empresa de Contabilidade que presta serviços há mais
de 15 anos. Trabalhamos com a filosofia de uma busca contínua pela
qualidade, para proporcionar a melhor solução aos nossos Clientes.
Estamos em uma Sede própria que conta com mais de
380m2. Constantemente investimos em capacitação da equipe,
atualização de nossos equipamentos e infraestrutura.
Sabemos que nossa força está na solidez de nossa estrutura
organizacional, composta por um corpo técnico sintonizado com as
tendências de mercado e tecnologia.
Estamos prontos para lhe atender!

MISSÃO
Ser solução contábil
para nossos clientes,
evoluindo pessoas e negócios.

VALORES
Alicerçada na cultura de desenvolvimento
das pessoas e das empresas, a ACSBRASIL
rege-se pelos seguintes Valores:
Satisfação do cliente;
Empreendedorismo e inovação;
Sinceridade e confiança;
Integração;
Agilidade;
Trabalho em equipe;
Comprometimento com o resultado;
Meritocracia.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Contabilidade
Contabilização do movimento das empresas, por meio de
sistema informatizado, com emissão mensal de balancete,
razão, diário, análise de contas e conciliação bancária.

Fiscal / Tributos

• Elaboração e Análise das Demonstrações Contábeis, adequadas aos
padrões contábeis internacionais;
• SPED ECD (Escrituração Contábil Digital)
• SPED ECF (Escrituração Contábil Fiscal)
• Emissão de relatórios em atendimento a agências e órgãos reguladores e
gerenciais
• Planejamento Fiscal para fins de opção ao regime de tributação do Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL)
• Prestação de informações à Receita Federal do Brasil através das
Obrigações Acessórias
• Elaboração de DCTF (Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais)
• Elaboração de EFD Contribuições (Escrituração Fiscal Digital das
Contribuições incidentes sobra a Receita)
• Análise e composição de créditos federais
• Elaboração de Pedidos de Restituição, Ressarcimento e Compensação
• Acompanhamento da situação fiscal, mantendo a Certidão Conjunta
Negativa regular

Escrituração dos livros fiscais por meio de
sistema
informatizado
integrado
à
contabilidade, assessoria quanto a tributos –
Federais, Estaduais e Municipais.
• Análise de documentos fiscais emitidos
• Escrituração de livros fiscais na modalidade aplicável a cada
Sociedade (manual, processamento de dados e/ou digital)
• Elaboração e cumprimento declarações/obrigações
acessórias tributárias, conforme local de domicílio dos
contribuintes (SPED Fiscal, EFD Contribuições, GIA,
Sintegra, ISS FORTALEZA, entre outras)
• Apuração dos tributos (IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS)
• Elaboração de comunicados diversos pertinentes aos
tributos junto às autoridades fiscais
• Revisão fiscal
• Suporte na condução de ações fiscais
• Assistência na parametrização de sistemas no que tange aos
livros, declarações e notas fiscais

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Pessoal
Elaboração e Gestão da Folhas de pagamento, rescisões, férias, elaboração de obrigações
acessórias, tudo executado mediante utilização de sistema informatizado, integrado à
contabilidade.

Paralegal
Responsável pelo registro de empresa, legalização, regularização e encerramento de sociedades,
expedição de certidões negativas, além de outros registros necessários ao
desenvolvimento das atividades de seus clientes.

Compliance / Inteligência Fiscal
Trabalhamos no sentido de garantir a conformidade da operação de nossos clientes, no sentido de
um trabalho preventivo, fazendo assim com que o empresário possa focar no core business de sua
companhia.

Consultoria Especializada
Assessoria especializada nas áreas fiscal, trabalhista e previdenciária
• Elaboração de pareceres
• Revisão e recuperação de tributos
• Planejamento tributário
• Elaboração e acompanhamento de Regimes Especial de Tributação

Outros
Certificado Digital

• Emitimos Certiﬁcados Tipo A1 e A3

Segurança do Trabalho
Treinamentos
Assuntos voltados para o cotidiano do empresário

• Cursos in Company, abordando a realidade específica do cliente

ESCRITÓRIO VIRTUAL
ACSBRASIL.COM

O ACSBRASIL.COM é um canal de comunicação na internet entre a
ACSBRASIL Contabilidade e a sua Empresa, possibilitando a melhor e mais
rápida forma de interatividade para atender às suas solicitações.
Visando a segurança no compartilhamento dos dados, o acesso é feito através
de uma conta segura, onde o usuário da ferramenta cadastra seu login e senha
para obter acesso aos principais documentos de sua Empresa a qualquer
instante e em qualquer lugar do mundo.
Pontos Principais:
Acesse a seus documentos quantas vezes achar necessário;
Publicação de seus principais documentos (certidões negativas, contrato social, cnpj, irpf dos sócios,
irpj, entre outros);
Receba notificações quando os documentos forem disponibilizados por nós;
Receba notificações dos documentos que estão próximo a vencer;
Envie solicitações de serviços / documentos / informações para nós;
É possível criar múltiplos usuários em sua empresa;
Tenha histórico de tudo o que foi enviado, acessado e/ou excluído;

CERTIFICAÇÃO
DE QUALIDADE
A ACSBRASIL Contabilidade, participa de um programa de
qualidade contínua. Nesse programa são avaliados nossos
controles internos, satisfação do cliente, aspectos técnicos e
gerenciais. Participamos do programa desde a primeira edição!

NOSSOS DIFERENCIAIS
TRANSPARÊNCIA

Possuímos procedimentos de
trabalho bem definidos e
transparente para nossos
clientes.

PROFISSIONALISMO

Somos uma empresa que alia
o profissionalismo e dinâmica
à experiência adquirida desde
sua fundação.

QUALIDADE

Nosso modelo de Negócios
nos permite oferecer ao
mercado serviços de alta
qualidade a um custo mais
acessível aos nossos clientes

COMPROMISSO

Processos e prazos, nosso trabalho é
desenhado para melhor atender as
necessidades da empresa-cliente, com
foco no cumprimento de prazos
acordados

ACSBRASIL
CONTABILIDADE

CONTATOS
Rua Seixas Correia, 290
acsbrasil@acsbrasil.com
(85) 3484-7688
@acsbrasilcontabilidade

