GACOF
Contabilidade e Fiscalidade

PARCEIROS NO NEGÓCIO.
SÓCIOS NO SUCESSO.

EFICÁCIA E RENDIBILIDADE:
A NOSSA METODOLOGIA
Independentemente da conjuntura, o modelo de outsourcing induz vantagens inequívocas.
De entre os vários modelos de prestação de serviços que a GACOF adopta, destacam-se
duas metodologias:

. OUTSOURCE

Deslocação dos técnicos da GACOF às instalações do cliente para a prestação dos serviços contratados.
Este método utiliza frequentemente as aplicações nativas (SAP, Navision, Primavera, Oracle, SAGE, PHC),
e os clientes e seus representantes.
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. INSOURCE

Prestação de serviços nas instalações da GACOF, alocando os seus recursos, equipamentos e sistemas (PHC).

EMPENHO E RIGOR:
OS FUNDAMENTOS OPERACIONAIS
. VALORES:

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE
da satisfação dos seus legítimos objectivos e solicitações.

RIGOR

Expresso através de um trabalho da mais elevada qualidade, respeitador dos princípios de ética
na utilização de técnicas e metodologias apropriadas.

CONFIDENCIALIDADE

Uma condição imprescindível ao sucesso da nossa missão, total e absolutamente garantida pela
arquitectura dos sistemas, pelo compromisso ético e formal dos técnicos da GACOF.

FLEXIBILIDADE

Capacidade de adaptação a solicitações exigentes com o suporte de uma equipa versátil
e multidisciplinar.

A GACOF coloca no mercado uma base alargada de prestações técnicas
e soluções operacionais, que visam sobretudo oferecer ganhos

CONTABILIDADE GERAL
E ANALÍTICA

Garantindo a execução da contabilidade
geral de acordo com as regras nacionais

FISCALIDADE

Assumimos a responsabilidade
garantindo o cumprimento atempado

de um sistema de contabilidade analítica.

TESOURARIA

Oferecemos serviços relacionados com
a tesouraria, que poderão abranger
cobranças, pagamentos a fornecedores,
registo e controlo de operações,
segundo um modelo próprio em
funcionamento com vários clientes.

SUPERVISÃO DOS SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE
Asseguramos o acompanhamento
da execução da contabilidade efectuada
pelos serviços do cliente.

IRS
individual. A GACOF está orientada para
dos seus clientes para as opções mais
Geral. Garante o cumprimento de todas
as obrigações declarativas periódicas aplicáveis
(IVA, Retenção na Fonte, Pagamento por conta)
e assegura a entrega da declaração modelo 3
anual com todos os rendimentos e gastos.
Também procede à entrega da declaração
modelo 3 dos contribuintes que têm apenas
rendimentos do trabalho e de reforma.

APOIO À GESTÃO

Apoiamos a função de gestão em todos
os aspectos, nomeadamente na tomada
de decisões, na concepção de sistemas
estratégico e na gestão orçamental.

SEDE TEMPORÁRIA
DE EMPRESAS

A GACOF disponibiliza aos seus clientes,
caso necessitem:
das suas empresas, (II) caixa postal,
(III) salas de reuniões, serviço telefónico,
apoio de secretariado e gestão
de correspondência.

RECURSOS HUMANOS
pessoal, ao processamento de salários
e cumprimos todas as obrigações legais
(Inspecção do Trabalho, Balanço Social,
Relatório Único, entre outros).

EXCELÊNCIA
E RACIONALIDADE:
A GACOF conta com um quadro de
com formação adequada à melhor progressão

possuem experiência e aptidão para comunicar
e trabalhar com os mais diversos sectores
empresariais.

Temos uma larga experiência em lidar com
diferentes ambientes, na adaptação constante
às suas exigências, aos quadros normativos
e plataformas tecnológicas.

Está ainda preparada para utilizar as tecnologias
de cada cliente, deslocando-se às suas
instalações seja em Portugal ou no estrangeiro.
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