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A Kreston & Associados – SROC, Lda., também designada por 
Kreston, está em constante evolução e em adaptação às 
novas tendências em que os nossos clientes estão atualmente 
sujeitos, com o objetivo final de os ajudar em obter o maior 
benefício possível graças a um serviço personalizado, próximo e 
profissional.

O nosso ponto forte está na coesão da nossa sub-rede Ibérica, 
através dos 15 escritórios localizados em Portugal, Espanha e 
Andorra. Colocamos ao da Empresa uma equipa 
multidisciplinar, transversal, proactiva e empenhada
que pretende dar suporte em todas as necessidades de índole 
financeiro. Fazer parte de uma rede internacional também 
nos permite garantir a solução mais adequada para cada uma 
das circunstâncias e sem barreiras geográficas.

Colocamos à  Vossa disposição a nossa vasta experiência, 
proporcionando valor acrescentado graças aos recursos e 
iniciativa dos nossos profissionais a nível nacional e 
internacional que o ajudarão a melhorar a sua eficiência no seu 
setor de atividade.

1
Confiança

2
Experiência

3
Proximidade

Compromisso

SUMÁRIO EXECUTIVO



VALORES
Os valores que nos definem e com 
os quais estamos fortemente 
empenhados acompanham-nos em 
toda a nossa atividade profissional, 
consolidando assim o nosso 
propósito de sermos o mais eficazes 
possível em tudo o que realizamos.

* Based on full network members and excludes corres. pondents

POR QUE KRESTON
A Kreston combina experiencia, 
competência e independência  
através de uma excelente rede de 
serviços profissionais.

Somos uma empresa multidisciplinar que 
oferece serviços de auditoria e 
consultoria. Temos o compromisso de 
assessorar e acompanhar os nossos 
clientes na realização de seus objetivos.

QUALIDADE
CONFIANÇA
INTEGRIDADE
PROACTIVIDADE
COLABORAÇÃO

13th1971

22,000+

650+

6

120

$2.4bn
countries

globally

170
member firms

offices

continents
people

founded

revenue of firms



COBERTURA TOTAL

RECURSOS GLOBAIS DE MAIS DE 22.000 PROFESSIONAIS E STAFF ADMINISTRATIVO
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Como prova da nossa fiabilidade, profissionalismo e reputação, a Kreston tem uma ampla 
representação em diferentes entidades e associações, tanto a nível nacional como internacional, 
participando  ativamente em todas as iniciativas e atividades relacionadas com a nossa profissão.

PROJEÇAO & PRESENÇA

A Kreston é membro da 
OROC - Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas e está 
inscrita na CMVM - Comissão 
de Mercado de Valores 
Mobiliários, tal como os seus 
quatro sócios  todos 
Revisores Oficiais de Contas.



Dentro do nosso plano de atividades de RSE, compartilhamos os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, ODS, promovidos pelas Nações Unidas. Nomeadamente, o Objetivo 3 - Saúde e 
Bem-estar e o Objetivo 5 - Igualdade de Género, sendo por isso que colaboramos ativamente 
com as seguintes entidades:

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA



A KRESTON Iberaudit está registada no Public 
Company Accounting Oversight Board-PCAOB, 
com sede em Washington e Nova York. 

O PCAOB é uma corporação privada sem fins 
lucrativos cujo objetivo é supervisionar o 
trabalho dos auditores de empresas dos 
Estados Unidos, proteger o interesse dos 
investidores e promover a emissão de 
relatórios de auditoria independentes. Possui 
2.500 firmas registradas em todo o mundo.

ORGANISMOS INTERNACIONAIS

Através da Kreston Gobal, somos membros do 
FOF - Forum of Firms, uma Empresa 
internacional formada pelas 23 principais 
redes globais de auditoria que realizam 
auditorias financeiras cujos serviços podem 
ser prestadas em áreas para além das 
fronteiras nacionais. 

O “Fórum de Firmas” desempenha suas 
funções por meio do Comitê Transnacional da 
IFAC (International Federation of 
Accountants), a mais alta organização de 
auditoria global com presença em 125 países, 
tem por função proteger o interesse público 
promovendo práticas de alta qualidade aos 
auditores.



CONTROLOS

Standarts 
de Qualidade

A Nossa prática profissional está de 
acordo com as regulamentações 
nacionais e internacionais. Nesse 
sentido, os controles de qualidade 
realizados pela OROC e pela CMVM 
têm concluído positivamente, não 
destacando aspetos significativos.

A fim de cumprir os padrões de qualidade, a Kreston implementou políticas internas de controle de 
qualidade de âmbito nacional e internacional. O nosso Manual de Controle de Qualidade Interno, inclui uma 
série de mecanismos em ordem a garantir a boa execução dos trabalhos. 

Estes mecanismos incluem determinados procedimentos, entre outros, as revisões anuais do Departamento 
de Prática Profissional e da Qualidade, que procede a uma avaliação exaustiva das políticas e 
procedimentos da qualidade em vigor, garantindo que o trabalho de auditoria realizado é suficiente e 
adequado para suportar os pareceres emitidos.

Por outro lado, a Kreston Global
também realiza revisões de 
Controlo de Qualidade com uma 
periodicidade de 3 a 4 anos.



Agroalimentar

Automação

Associações Profissionais
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Educação
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Saúde

Telecomunicações

Sector Público

Serviços

SETORES & EXPERIÊNCIA

https://www.iep.pt/


SERVIÇOS



Entre os principais benefícios da contratação  
de uma Auditoria, é aumentar a  
confiabilidade da informação financeira e  
econômica da empresa auditada,  
promovendo também a autodisciplina e o  
controle da entidade.

Além disso, sua realização é interpretada  
como uma deferência dos órgãos de  
administração da entidade para seus clientes,  
ou para acionistas, potenciais investidores ou  
outras entidades e instituições nacionais e  
internacionais com as quais tem  
relacionamento.

Por sua vez, dá origem avários subprodutos  
de grande interesse para a empresa, como o  
relato de falhas significativas identificadas no  
controle interno.

IAS, USGAAP etc.
Controle Interno

Demonstrações Financeiras 
Intermediárias

De Reportagem de Pacotes de acordo 
com

Das contas anuais individuais e  
consolidades

Do Sector Público: entidades municipais,  
autônomas, estatais, organismos, 

empresas  ou entidades de direito público  
dependentes das anteriores.

Outros relatórios de auditoria nos termos  
da legislação vigente.

Relatórios complementares e especiais  
para as Contas Anuais (Banco de 

Espanha,  CNMV, DGS, SAD, etc.).
Comentários limitados e fatos específicos 

e
/ ou procedimentos acordados

Relatórios de contas que justificam  
subsídios.

Due diligence...

AUDITORIA

AUDITORIA



Nossa atividade de Assessoria Fiscal  
basicamente se concentra em assessorar o  
contribuinte nas ações mais convenientes  
para otimizar sua carga tributária e cumprir  
as obrigações de caráter periódico.

Também está envolvido nas ações realizadas  
pela administração para verificar a correção  
das avaliações fiscais realizadas e defender  
os interesses do contribuinte perante os  
tribunais.

Atuamos em nome do contribuinte e  
facilitamos a tarefa de enviar as declarações  
à administração.

Preços de transferência.

Planejamento fiscal internacional.

Defesa do contribuinte perante a  
Administração Tributária.

Planejamento, assessoria e 
declarações  fiscais.

Detecção de possíveis incidentes 
devido a  novos regulamentos.

Estudos de poupança fiscal para 
indivíduos  ou empresas

Estudos de alternativas e soluções 
para  problemas fiscais específicos.

Reclamações fiscais perante órgãos  
jurisdicionais.

Consolidação tributária.

...

FISCAL



A crescente complexidade do ambiente em  
que as empresas operam requer  
especialização em certas áreas, o que é  
muito caro para incorporar suas estruturas  
internas.

O principal objetivo do nosso serviço de 
Consultoria é fornecer aos nossos clientes 
os conhecimentos e conselhos específicos 
necessários em cada uma destas áreas para 
reforçar a sua competitividade e capacidade 
de resposta.

Assessoria financeira.

Operações corporativas.

Serviços relacionados a transações.

Valuações e modelos comerciais.

Reestruturação.

...

CONSULTORIA



Oferecemos soluções personalizadas para as  
entidades que exigem a terceirização de um  
ou mais processos internos nas áreas de  
administração, finanças e gestão de pessoal.

Nosso modelo de Outsourcing permite que  
nossos clientes terceirizem os processos em  
que não são especializados e que não são  
essenciais na sua organização para se  
concentrar em seus negócios, colocando à  
sua disposição uma equipe de profissionais  
multidisciplinares com experiência em seu 
setor.

Contabilidade Geral.

Contabilidade de Custes.

Compras/Contas a Pagar.

Faturamento/Contas a Receber.

Gerenciamento de ativos fixos.

Declarações fiscais.

Informação de gerenciamento

Relatórios e consolidação.

Gerenciamento de projetos.

Análise Financeira.

Orçamentação.

Gestão Interina

…

OUTSOURCING

OUTSOURCING



Barcelona
Av. Diagonal 520 bajos 6ª
08006- Barcelona
Tel: 933 623 123
barcelona@kreston.es

Bilbao
Gran Vía, 8 – 4º
48001 Bilbao
Tel: 944 233 425 
bilbao@kreston.es

Gijón
Celestino Junquera nº1, 2ª
33202 Gijón
Tel.: 984 392 038 
gijon@kreston.es

Granada
Gran Vía de Colón, 8, Plnt. 3
18010 Granada
Tel.: 958 097 129 
granada@kreston.es

Madrid
Orense 16, 1º E
28020 Madrid
Tel: 914 172 314 
madrid@kreston.es

Málaga
Pza. Uncibay, 8, 2ª,pta. 5
29008 Málaga
Tel: 952 608 626 
malaga@kreston.es

Palencia
Los Soldados, 2º, 1ª 
34001 Palencia
Tel: 979 702 332
palencia@kreston.es

Palma de Mallorca
Francesc de Borja Moll, 15, 
3º A
07003 Palma de Mallorca 
Tel: 971 10 90 20
illesbalears@kreston.es

Valencia
Pizarro, 1 pta. 10
46004 Valencia
Tel: 96 321 96 70
valencia@kreston.es

Zaragoza
Moreria, 1, 3º A
50004 Zaragoza 
Tel: 976 239 863 
aragon@kreston.es

Lisboa. Portugal
Av. Engenheiro Duarte
Pacheco, 19, 4
Esq., 1070-100 Lisboa.
Tel: +00 351 214 13 96 90
portugal@kreston.pt

Oporto. Portugal
Rua Pedro Homem de Melo, 
55, 1º, L15,
4150-599 Porto.
Tel: +00 351 214 13 96 90
porto@kreston.pt

----------------------------

A Coruña 
Juan Flórez, 24 1º Dcha. 
15004 A Coruña
Tel: 981 145 113
galicia@kreston.es

Alicante
Av. Maisonnave, 30 - 1º B. 
03003 Alicante
Tel: 965929 757
alicante@kreston.es

----------------------------
Andorra
Josep Rossell Calva, 13  
Edifici Alba, desp. 302
AD 500 Andorra la Vella.
Andorra
Tel: +00 376 867 804 
andorra@kreston.es

CONTACTO

Tenemos uma equipa de 
profissionais que partilham 

uma visão de grupo e 
valores comuns, com um 

grande sentido de 
responsabilidade e 

objectividade
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Read 
more

• Introduction to Kreston’s 
Gulf Cooperation
Council RegionObrigado

Ajudamos os nossos clientes a alcançar o 
sucesso
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