Assessoria na elaboração
ou na revisão de
demonstrações financeiras
Com a emissão de pronunciamentos contábeis cada
vez mais complexos e prazos desafiadores para
a divulgação de suas demonstrações financeiras,
as empresas necessitam de suporte na avaliação
dos requerimentos de divulgação aplicáveis ao seu
negócio, bem como suporte na elaboração das
demonstrações financeiras.

As constantes atualizações das normas brasileiras de
contabilidade causam insegurança para as empresas
na preparação das demonstrações financeiras de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e as internacionais — respectivamente, Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e International
Financial Reporting Standards (IFRS).

Necessidades mais comuns das empresas para a preparação de
demonstrações financeiras de acordo com os CPCs e as IFRSs:
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Como a KPMG pode ajudar?
O time de Accounting Advisory da KPMG no Brasil possui uma equipe técnica de
profissionais altamente capacitados que pode auxiliar a sua empresa no processo
de preparação das demonstrações financeiras de acordo com os requerimentos de
divulgação contidos nos CPCs e nas IFRSs de maneira eficiente e eficaz.

Os nossos serviços incluem:

Fornecer suporte
técnico na
preparação das
demonstrações
financeiras
individuais e
consolidadas de
acordo com os
requerimentos de
divulgação contidos
nos CPCs e nas
IFRSs.

Oferecer um
material completo
com todo o suporte
e a rastreabilidade
para as informações
divulgadas nas
demonstrações
financeiras.

Disponibilizar
profissionais com
conhecimento
técnico e experiência
em elaboração de
demonstrações
financeiras
para auxiliar
temporariamente
no processo de
fechamento contábil.

Oferecer
treinamento técnico
à equipe interna de
controladoria para
preparação das
demonstrações
financeiras de
acordo com os
requerimentos de
divulgação contidos
nos CPCs e nas
IFRSs.

Identificar possíveis
gaps que poderão
impactar a qualidade
e o tempo gasto
no processo de
preparação das
demonstrações
financeiras, bem
como sugerir
recomendações
que irão suportar o
processo de forma
eficiente e com
custos efetivos.

Atuar em discussões
com a auditoria
externa para alinhar
expectativas
sobre a qualidade
e o detalhe de
informações
esperadas nas
demonstrações
financeiras, bem
como potenciais
pontos de revisão.
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