Organização
Patrimonial

O CORRETO GERENCIAMENTO
DOS ATIVOS DA EMPRESA

Tem como objetivo identificar, física e contabilmente, todos os
bens, classificando-os por espécies, centro de custos e contas,
normatizando os seus processos de movimentação e legislação
vigente.

- Controlar a depreciação por centro de custos;
- Planejamento tributário através da gestão da
depreciação e baixa de ativos obsoletos ou fora de uso;
- Controle do CIAP, Créditos - PIS/COFINS e ICMS de ativos.

Este serviço detecta fragilidades do processo, estabelecendo
rotinas de controle e programas de melhoria. Padroniza a
descrição e codificação dos bens, fortalecendo a manutenção
dos controles internos e da depreciação. Visa dotar as
empresas de um eficiente controle do patrimônio baseado na
reestruturação de órgãos internos e com o objetivo de permitir
o melhor gerenciamento do patrimônio das empresas.

Processamento de Dados

É um serviço de consultoria patrimonial, através do qual é
realizado um trabalho de estruturação e/ou reestruturação
de órgãos internos, com a finalidade de permitir um amplo
gerenciamento dos ativos de uso próprio, feito de acordo com
as características e necessidades de cada empresa.
• Finalidades:
- Identificar física e contabilmente todos os bens;
- Classificar os bens por centros de custo e contas;
- Normatizar os procedimentos de movimentação dos bens;
- Individualização do controle patrimonial.
• Benefícios:
- Padronizar a descrição e codificação dos bens;
- Fortalecer a manutenção dos controles internos;

Utilizamos um software de gestão patrimonial para
processamento de dados do CIAP - Créditos (PIS/COFINS/
ICMS) e da base patrimonial, o que facilita a contabilização
por parte do cliente;
Desenvolvemos o SIF - Sistema de Inventário Físico - software
para o inventário físico e conciliações rápidas e seguras, o que
proporciona redução de tempo de operação e custos para o
cliente;
Para uso exclusivo, interno, desenvolvemos o SVU - Sistema
de Vida Útil - software para cálculos estatísticos e científicos,
para calcularmos a vida útil econômica dos ativos com maior
fundamentação técnica.

