GRUPO MILLENIUM
“Não perca tempo organizando as informações
de seu empreendimento, utilize o tempo para
saber o que fazer com elas.”

Sobre nós
Grupo Millenium Contábil

O Grupo Millenium Contábil foi fundado em 2006 com o intuito de oferecer
serviços de contabilidade e consultoria, auxiliando o empresário no
crescimento do seu negócio.
No decorrer da evolução tecnológica e o avanço da era digital, em 2016 foi
agregado serviços que disponibilizem aos clientes do Grupo, agilidade,
eficiência e precisão nas informações integrada. Com o auxilio de
ferramentas, o Grupo Millenium Contábil agregou serviços completamente
digital e um auxílio consultivo eficaz. Em 2018 fomos a primeira empresa de
contabilidade do Sul da Bahia que disponibiliza um sistema ERP para gerir a
informações fiscais, gerenciais e financeira do empreendimento em conjunto
com os serviços auxiliares de contabilidade.

Sobre nós

Missão

Dedicação plena para oferecer sempre o melhor ao nosso cliente, gerando
informações econômico-financeiras focadas nas suas necessidades,
oferecendo serviços de qualidade, respaldando o cliente em todas as
dúvidas e necessidades, dando-lhes condição de crescimento sustentável e
organizado.

Sobre nós

Visão

Profissionais competentes prestando serviço de qualidade da mesma forma
aliados à tecnologia de ponta, agiliza e também garanta bons serviços,
sempre atento às modificações da legislação e também de natureza
societária e fiscal, orientando e modificando de acordo com as necessidades
de cada cliente, sempre dando ênfase na qualidade do serviço prestado e
na fidelidade das informações.

Sobre nós

Valores

O cliente é nossa maior referência e orienta nossas ações. Consideramos as
mudanças como um bem, um fator inerente a negócios. Valorizamos os
profissionais que assumem riscos e incentivam novas ideias. Preocupamonos em oferecer um ambiente de trabalho onde pessoas se sintam bem e
reconhecidas. Medimos a qualidade de nossos serviços pela satisfação de
nossos clientes.

Diferenciais e benefícios
Sua empresa em dia com os órgãos regulamentadores
Demonstrativos contábeis e guias de impostos no prazo.

Integração contábil automatizada: você não precisa nos mandar documentos
por malote.

Apoio na implementação de sistema de gestão Millenium ERP.

Seu negócio terá um consultor em tempo real para dirimir suas dúvidas.

Mais tempo para você se dedicar ao que realmente importa: cuidar do seu
negócio.

Serviços inclusos no pacote
Fiscal
Apuração dos tributos de acordo com regime tributário
Elaboração e entrega da DaSN anual

Contábil
Classificação e conciliação contábil mensal
Balanço contábil anual
Demonstrativo de resultados anual

Trabalhista e previdenciária
Cálculo mensal da folha de pagamento e pró-labore
Apuração mensal dos encargos trabalhistas e sociais

Millenium ERP
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ERP integrado a contabilidade
Somos o primeiro escritório de contabilidade do Sul da Bahia com um sistema
de ERP próprio, integrado as informações contábeis e Federais. O nosso
sistema é prático e de fácil manipulação, aparência intuitiva e com relatórios
gerenciais eu auxiliam nas tomadas de decisões.
Uma ferramenta de gerenciamento integrado com a contabilidade.
Só nós temos.

Millenium Consulting e Compliance
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Prevenindo com Compliance para não remediar com o
caixa
Nosso negócio é fazer seu EMPREENDIMENTO estar em sinergia com todas
as normas, ditames de regulamentação e controles internos eficientes, com
intuito de possibilitar
precipuamente, uma melhor Governança
(eficiência/vantagem competitiva/produtividade/efetividade), maior qualidade na
atividade empresarial (respeito às normas), economia de recursos (evitando
gastos com multas, punições e cobranças judiciais) e fortalecimento da marca
no mercado (empresa séria e ética).
O grande papel da consultoria contábil é o de fornecer as informações
contábeis, de forma que o cliente tenha as informações necessárias para a
tomada correta de decisões. Ao mesmo tempo, o papel da consultoria contábil
também é o de fazer com que o cliente consiga enxergar o que está sendo
descrito nas demonstrações, entendendo completamente a visualização dos
dados de sua empresa e assim tomar as melhores decisões.

Serviços extraordinários / adicionais
Certidões negativas
Reprocessamento de folha de pagamento e impostos
Gestão financeira (Relatório de Duplicatas)
Área de cliente (Documentos, Departamento Pessoal, CND)
Processamento dos XMLs (remetente/destinatário)
Aplicativo de acompanhamento e visualização de informações contábeis
APP Contábil/Contabilidade Mobile

www.milleniumcontabil.com
(73) 3211-0753

