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+ de 35 anos de EXPERIÊNCIA

Somos uma Empresa com visão estratégica em

AUDITORIA E CONTABILIDADE

EQUIPE

Auditores, controllers e 
contadores, especializados 
em Operações Financeiras.



Nosso diferencial

Usamos nossa experiência para atender empresas nas
operações financeiras como Auditoria e Consultoria, além
de atender pequenas e médias empresas prestando
Serviços Contábeis.

Acessível a qualquer tamanho de empresa!



+ de 400
clientes atendidos

+ de 50
projetos

aprovados no IRB



Por que contratar a JLFGN:

AUDITORIA FINANCEIRA 

CONTABILIDADE
(NACIONAL E INTERNACIONAL)

CONSULTORIA FINANCEIRA



AUDITORIA FINANCEIRA

A auditoria ajuda também o empresário a entender quais os fatores de risco e assim obter subsídios 

concretos do ponto de vista operacional, contábil e financeiro mais seguros para a tomada de decisão e 

gestão de seu negócio.

Atendimento diferenciado

A JLFGN Auditores Independentes, vem atuando na área com total
transparência em suas demonstrações contábeis emitindo seu parecer sobre as
mesmas atendendo a legislação e a empresa contratante de forma rápida e
precisa.

Segundo a Lei (11.638/07), toda empresa que obteve em seu último ano de
atividade uma receita bruta superior a R$ 300.000.000,00 – trezentos milhões de
reais (empresa de grande porte), é obrigada a fornecer as suas demonstrações
contábeis para a análise técnica de auditores externos registrados na CVM
(Comissão de Valores Mobiliários).



CONTABILIDADE

Quando surge a necessidade de captação de recursos e/ou auditoria por parte do cliente, o mesmo 

pode contar com as soluções financeiras que o grupo de Auditores da JLFGN possui. Desta forma, a 

empresa receberá uma assessoria completa, facilitando assim sua gestão financeira.

Nacional e Internacional

Além da contabilidade nacional comum a muitas empresas, a JLFGN é
especialista em contabilidade internacional por possuir métodos de adaptação
aos padrões e normas de cada país, além de ser acessível a qualquer tipo de
organização.

Serviços contábeis

Dentre os serviços contábeis destacam-se:

• Abertura de empresa
• Controle fiscal
• Contabilização
• Folha de pagamento
• Assessoria trabalhista



CONSULTORIA FINANCEIRA

Serviços na área fiscal, contábil e jurídica com ampla desenvoltura. Saiba mais sobre nossa consultoria 

financeira e veja como sua empresa pode economizar com a redução de impostos dentro da lei sem 

prejudicar seu planejamento tributário.

Redução de Impostos

A arrecadação de tributos representa mais de 35% do PIB e afeta diretamente a
estrutura das empresas. Com uma gestão sem o devido conhecimento, muitas
empresas acabam errando ao definir seus custos, investimentos e muitas vezes
confundem sua política comercial por não saber algumas regras de tributação,
prejudicando assim até mesmo sobrevivência.

Associada a auditoria, possuímos soluções em redução de impostos para
empresas que além de resolver o problema com o pagamento alto de impostos,
o gestor se manterá informado de todos os procedimentos do fisco.



CONSULTORIA FINANCEIRA

Fique por dentro do mundo financeiro. Acesse: www.jlfgn.com.br

Assessoria em Captação de Recursos

Solução para empresas que necessitam de empréstimos para investimento em
seus negócios. Através de forte relacionamento com os principais bancos, nosso
escritório pode abrir contas para financiamento bancário para empresas
sediadas no Brasil. Os custos são de 5 % do valor do empréstimo adquirido no
momento que o Banco outorgar a operação e mais USD 1.000,00 no momento
do início dos tramites.

Agregado a isso a empresa pode optar por fazer um Seguro Garantia. Para isso
nossa equipe de Auditores possui toda a infraestrutura para preparar a empresa
através de demonstrações financeiras, obtenção do aumento do rating e score
no Serasa, atendendo as normas e exigências do mercado, permitindo alcançar
o limite do recurso desejado.

Solicite uma visita de nossos consultores.

http://www.jlfgn.com.br/


“Acessível a qualquer tamanho de empresa.

Fale conosco, iremos lhe ajudar!”



Entre em contato conosco

www.jlfgn.com.br

www.jlfgn.com.br

auditoria@jlfgn.com.br

Assine nossa Newsletter
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