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Contabilidade e reporting

Mais do que
uma conformidade,
uma oportunidade.
O outsourcing dos serviços de contabilidade financeira e reporting é cada
vez mais uma tendência global. Através da externalização dos seus processos
financeiros e administrativos, as empresas reduzem custos e flexibilizam as suas
estruturas, melhorando os seus indicadores financeiros e rácios económicos, em
suma o seu desempenho global.
Na Moneris pretendemos dar uma resposta integrada e de excelência, que
assegure um continuado e integrado serviço de apoio à gestão das empresas,
e que permita aos seus decisores e gestores uma maior segurança e rapidez no
processo de tomada de decisão.
As nossas equipas estão focadas em ajudar os nossos clientes a responder aos
desafios diários e a permitir que gestores e empresários concentrem o seu
esforço de ação no crescimento do seu negócio e nas vertentes verdadeiramente
críticas à sua operacionalização.
Temos uma abordagem flexível, podendo prestar os serviços de contabilidade
nas instalações do cliente ou nos nossos escritórios.
A nossa proposta de valor diferencia-se pela integração das múltiplas valências
que estão presentes na nossa organização e pelo grau de competência e
empenho que pretendemos pôr em tudo o que fazemos.
O apoio estrutural da Moneris e a especialização dos nossos contabilistas e
consultores podem trazer inúmeras vantagens ao seu negócio, desde logo pelo
acesso a informação mais célere e fiável e pelo controlo reforçado sobre as
contas mensais e demonstrações financeiras anuais da empresa.
Terá à sua disposição um conjunto de profissionais experientes e altamente
especializados, que garantem uma atualização permanente e atempada, assim
como a implementação das melhores práticas.
Conheça os nossos serviços no âmbito da contabilidade e reporting:

Contabilidade
CONT

• Execução de contabilidade geral e analítica;
• Elaboração da contabilidade por centros de custo;
• Recuperação contabilística.

Relato Financeiro
RF

• Preparação de demonstrações financeiras de acordo com os normativos aplicáveis;
• Preparação de contas anuais estatutárias;
• Demonstrações financeiras intercalares;
• Consolidação de contas do grupo ou subgrupo.

Apoio à Gestão
AG

• Acompanhamento de indicadores financeiros e apoio à gestão;
• Análise e preparação de relatórios periódicos de apoio à gestão;
• Controlo orçamental, análise financeira, preparação de modelos financeiros;
• Reporte de gestão e a entidades supervisoras.

Conformidade contabilística e fiscal
CONF

• Responsabilidade enquanto Contabilista Certificado;
• Preparação, entrega e revisão de declarações fiscais;
• Trabalho de fecho de contas e apuramento de resultados
• Apresentação mensal de balancetes do razão e analíticos;
• Supervisão e acompanhamento da contabilidade efetuada pelos serviços do cliente.

Controlo de gestão e outsourcing de processos
CGP

• Análise e reconciliação de contas correntes;
• Controlo de ativos fixos tangíveis e intangíveis por fichas individualizadas;
• Inventariação e reconciliação de ativos fixos tangíveis e inventários;
• Elaboração de reconciliações de contas de bancos;
• Outsourcing de processos de contas a pagar/fornecedores; contas a receber/
clientes e faturação; tesouraria/pagamentos e cobranças.
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Partilhamos a sua
visão do futuro.
A Moneris tem uma abordagem focada no cliente,
com uma oferta integrada de serviços e soluções que
permite às organizações um apoio de 360 graus na área
da gestão, promovendo a excelência da informação
financeira e a melhoria dos processos de tomada de
decisão, críticos para o seu sucesso.

•
•
•
•
•
•
•

Somos o maior grupo nacional de contabilidade e
apoio à gestão, presente de norte a sul de Portugal,
com uma rede de 20 escritórios sustentada por,
aproximadamente, 300 consultores.
Os nossos serviços são garantidos por equipas, com
um profundo conhecimento em todos os setores de
atividade, o que significa que cada cliente beneficia do
apoio de profissionais que entendem os seus desafios
e o acompanham em cada obstáculo. Conhecer bem os
nossos clientes é para nós essencial para que possamos
responder ativamente às suas necessidades.
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