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CCS – Contabilidade, Consultoria e Serviços, Lda - É uma empresa moçambicana,

NOTA DO EDITOR

fundada em Março de 1997, vocacionada para apoiar pequenas, médias e grandes
empresas nas áreas de Contabilidade, Consultoria e Planeamento Fiscal e com
escritórios em Maputo e Cabo Delgado - Pemba.

Caro Leitor:

Sendo a nossa primeira edição abordamos o tema como “A Apresentação
da CCS – Contabilidade, Consultoria e Serviços, Lda ”.
No entanto pode ainda visitar o nosso website e os nossos escritórios, e
esta edição destina-se exclusivamente a ser distribuída aos clientes e
parceiros da CCS.

Com mais de 20 anos de experiência no mercado moçambicano, a CCS apoia a
instalação, crescimento e desenvolvimento sustentado de mais de uma centena
de clientes, nos mais diversos sectores de actividade - da construção à indústria
extractiva, do comércio aos serviços financeiros, das empresas agrícolas aos
serviços de saúde, da distribuição alimentar aos transportes e logística.

Boa leitura!
Mohamed Esmail

CONTABILIDADE
A CCS apresenta a solução ideal para o empresário ou
instituição que pretenda focalizar-se no seu core business
deixando as tarefas administrativas especializadas
de alto risco a profissionais competentes e especializados.
Como principais serviços temos:
 Assistência Contabilística;
 Outsourcing Contabilístico;
 Processamento de Salários;
 Consolidação de contas.

CONSULTORIA

FISCALIDADE

A CCS dispõe de consultores qualificados para apoiar soluções geradoras de valor acrescentado para as empresas
e demais entidades que crescentemente procuram os
nossos serviços.
Neste âmbito, tratamos, designadamente de:
 Avaliação de empresas e partes sociais;
 Estudos de Viabilidade;
 Investimentos e Financiamentos;
 Reestruturações de empresas e organizações;
 Planos estratégicos e planos de negócio;
 Assessoria em Recursos Humanos.

A CCS acompanha o cumprimento das obrigações das
empresas, instituições e individualidades.
A nossa actuação compreende:
 Acompanhamento do cumprimento das obrigações
fiscais e parafiscais;
 Fusões e Aquisições;
 Diagnóstico completo de situações fiscais;
 Planeamento e prevenção fiscal;
 Estudos de enquadramento fiscal;
 Obtenção de incentivos fiscais;
 Apoio as transferências de capitais.
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Esta informação foi cuidadosamente preparada, mas foi escrita em termos gerais e deve ser vista apenas como uma orientação ampla. A informação não pode ser invocada para cobrir situações específicas, e não deve agir ou não
agir, com base nas informações nela contidas sem a obtenção de aconselhamento profissional específico. Entre em contacto com CCS Lda. para discutir estas questões no contexto das suas circunstâncias particulares.

