QUEM SOMOS
A Dias e Ribeiro Serviços Contábeis é uma empresa com um foco: atender o
cliente de modo personalizado. Para isto se estruturou com ferramentas
tecnológicas, profissionais competentes e uma vontade de que a
contabilidade atinja o fim para que foi criada, dar suporte nas decisões dos
sócios, administradores ou diretores e possibilitar a eliminação dos
desperdícios e a maximização dos resultados.

EXPERIÊNCIA DE MERCADO
A Dias e Ribeiro Serviços Contábeis tem atuado com empresas de pequeno,
médio e grande porte, nacionais e multinacionais, tributadas pelo Lucro
Presumido e Lucro Real Com empresas que atuam no ramo de Despachante
Aduaneiro, Empreiteiras, Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos
de grande porte, sob encomenda ou serial. Atendendo fiscalizações,
auditorias, reportando para Matriz no exterior e apoiando empresas que
participam de licitações públicas.

DIFERENCIAL DE MERCADO
Mesmo a empresa que não possua uma contabilidade interna, ela terá um
contador que estará presente na sede do cliente, oferecendo suporte,
consultoria e conhecendo a empresa para que a contabilidade seja feita do
modo mais correto possível.
Visita personalizada e agendada de um especialista capacitado a informar as
melhores estratégias de mercado.

DIFERENCIAL DE ATENDIMENTO
Mesmo a empresa que não possua uma contabilidade interna, ela terá um
contador que estará presente na sede do cliente, oferecendo suporte,
consultoria e conhecendo a empresa para que a contabilidade seja feita do
modo mais correto possível.
Visita personalizada e agendada de um especialista capacitado a informar as
melhores estratégias de mercado.

PRINCIPAIS SERVIÇOS CONTÁBEIS
Gestão Contábil;
Planejamento tributário;
Gestão de Departamento Pessoal;
Gestão Societária;
Outras Áreas de atuação.

GESTÃO CONTÁBIL
Elaboração e desenvolvimento de uma contabilidade de acordo com o IFRS que atenda a
organização nas suas tomadas de decisões, através de uma Contabilidade Gerencial e de
Custos, levando em conta o acompanhamento de toda a legislação vigente no país e as
necessidades de informações e prazos do Report da matriz;

PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
Acompanhamento de toda a legislação vigente para empresas de Lucro Real,
Presumido e Simples Nacional, visando que a organização pague o imposto justo,
protegendo de contingências fiscais. Analise estratégica dos impostos nas saídas e
nas entradas através de um planejamento tributário das operações. Gestão de
todas as declarações fiscais e SPED´s, Municipais, Estaduais e Federais;
•Recuperação, restituição e compensação de tributos;
•Transfer price;
•Siscoserv.

GESTÃO SOCIETÁRIA
Abertura e encerramento de empresas, alterações de Contrato Social, Certidões
Negativas e atendimento à fiscalização em geral.

GESTÃO DE DEPARTAMENTO PESSOAL
•Acompanhamento de toda a legislação relativa ao ramo de atividade da
empresa, protegendo a defesa em caso de ações trabalhistas. Analise de impacto
do custo de Pessoal no Resultado da empresa. Gestão de todas as declarações
relativas ao Departamento de Pessoal.

OUTRAS AREAS DE ATUAÇÃO
•Analises das Demonstrações Financeiras;
•Atendimento Filiais de Multinacionais, suportando a matriz com os Reports
necessários;
•Atendimento a Fiscalizações, Auditoria;
•Suporte a Licitações Públicas;

CLIENTES ATENDIDOS
•A tec Projetos e Equipamentos Ltda
•Graneísa Equipamentos Ltda
•Martins e Sequencia Emp. De M. Obra Ltda
•Alvarez Empreend. Imobiliário Ltda
•Life Comissária de Despachos Ltda
•Operator Assessoria e Analises Ambientais Ltda
•Treebio Soluções Ambientais Ltda

Consulte nosso site e veja a lista de clientes atendidos.

SÓCIOS
Edson Campos Ribeiro: Bacharel em Ciências Contábeis desde 1992,
atuando há quase 25 anos com contabilidade, com vasta experiência na
área tributaria de indústrias, comércio e serviços, empresas nacionais e
multinacionais.

Fabio Dias Cardoso: Bacharel em Ciências Contábeis desde 1.999, com
MBA em Finanças Corporativas pela FGV, atuando há mais de 15 anos
com contabilidade, com vasta experiência em indústria, comércio e
serviços, empresas nacionais e multinacionais.

INFORMAÇÕES DE CONTATO
Agradecemos por nos permitir apresentar o nosso trabalho, entre em contato
conosco e peça um orçamento, teremos o maior prazer em atender você.
Fone: 2859-9145
Email: contato@diasribeirocontabil.com.br
Site: www.diasribeirocontabil.com.br

www.diasribeirocontabil.com.br

