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Quem e o que é SJPR?

A SJPR foi fundada
em 2012 e
rapidamente deixou
sua marca de
sucesso e vem
crescendo desde
então. Nosso número
de clientes cresceu e
a capacidade de
atrair os melhores
proﬁssionais da área,
também.

A SJPR começou com
os serviços de
contabilidade como
contadores da SJPR e
passou a se adaptar
às tecnologias de
rápido crescimento
que estavam e ainda
estão revolucionando
a maneira como os
contadores trabalham
e atendem você como
cliente.

A SJPR entende muito
bem os desaﬁos que
empreendedores,
investidores e todas as
outras partes
interessadas
enfrentam
diariamente quando
uma empresa é
montada. Acreditamos
ser os melhores
parceiros possíveis que
uma empresa pode ter.

Temos como objetivo
entender as metas do
cliente com o
máximo que puder
compartilhar
conosco, para que
nossos conselhos
possam se concentrar
em alcançá-las, ao
mesmo tempo em
que respeitam toda a
conformidade e boas
práticas esperadas.

Tentamos, tanto quanto
possível, automatizar e
monitorar nossos
processos básicos, além
de oferecer aos
tomadores de decisão a
possibilidade de tomar
decisões oportunas e
eﬁcientes para os
negócios. Aﬁrmamos
ﬁrmemente que todos os
empresários e
comerciantes únicos
devem ter um resultado
ﬁnanceiro mensal para
analisar.

Quem e o que é SJPR?

Quando a tomada
de decisão ainda é
difícil, nossos
proﬁssionais podem
ajudá-lo ainda mais,
devido ao grande
número de clientes
e experiências que a
SJPR pode avaliar.

Ao longo dos anos,
descobrimos com
grande sucesso que, às
vezes, ambições
desesperadas e outros
sentimentos menos
racionais podem causar
sérios impactos
negativos na gestão
dos negócios em várias
áreas que afetam os
mais envolvidos. Por
isso nasceu o SJPR
Finance.

Ao tentar ajudar os clientes
com ﬁnanciamento para
crescimento ou simplesmente
reparar problemas de ﬂuxo de
caixa, a dependência de
terceiros para alcançar o
sucesso do cliente se mostrou
insuﬁciente para os padrões e
expectativas da SJPR ao longo
dos anos e decidimos ser os
donos dessa parte da
empresa para trabalhar até
mesmo mais próximo de
nossos clientes e garantir que
seu melhor interesse seja
sempre preservado.

Uma vez que a SJPR agora apóia
com contabilidade, consultoria de
negócios e ﬁnanças, era uma
questão de tempo até que
apresentássemos o SJPR Investors
Club. O clube de investidores
surgiu como uma necessidade de
fornecer soluções de investimento
para nossos clientes em
crescimento que agora estão se
beneﬁciando de um elaborado
planejamento tributário e também
para clientes com negócios em
diﬁculdades e com desempenho
insuﬁciente que precisavam
simplesmente tomar outra direção.

Por que ingressar na SJPR?
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Se você está se perguntando
por que deveria ingressar na
SJPR, não vou esperar que
você leia as páginas a seguir e
vou lhe dizer agora!
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Mantemos o seu melhor
interesse no coração e nossa
equipe é motivada pelo seu
sucesso e realizações.
Usaremos todo o poder da
nossa estrutura:
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Depois de ingressar na SJPR, você será apresentado à "sua" equipe,
composta por um gerente de clientes, que é um contador qualiﬁcado e
experiente, um gerente de folha de pagamento para lidar com todas as
suas consultas sobre folha de pagamento e pessoal, nossa recepcionista
e um consultor sênior. Temos o prazer de ver o nosso escritório e
estrutura como uma extensão do seu negócio.
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Contabilidade, impostos,
contabilidade, ﬁnanças,
serviços internacionais,
investimentos para maximizar
suas chances de rentabilidade
e riqueza.
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Você poderá entrar em
contato conosco por telefone,
WhatsApp, e-mail ou
pessoalmente. Também
somos apologistas de
videoconferências.
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Nossos clientes recebem ajuda e
assistência de todos nós em
todos os aspectos de seus
negócios e em contato com
instituições estatutárias, como
HMRC, Companies House e
outras. Na verdade, pensamos
que contribuímos para a jornada
de nossos clientes para ser muito
menos estressante do que é para
a maioria dos empresários e
comerciantes únicos.
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O SJPR manterá um contato
regular com você ou pessoas
relevantes em seus negócios e
também manterá um olhar
atento sobre as suas ﬁnanças
e as de seus negócios.

Contadores SJPR
Contadores e consultores ﬁscais extremamente
proﬁssionais e experientes, que lidam com todos os
tipos de formatos legais e tributários.

Auditores.

Contadores precisos e avançados, sob medida,
fornecendo relatórios oportunos e regulares.

Capaz de lidar com empresas que precisam de
reestruturação; Entrar na Administração ou liquidação.

Reuniões regulares de negócios com você.

Conselheiros de negócios capazes e proativos,
suportados por nossos excelentes relatórios.

Ligação completa com HMRC, Casa das Empresas e
Escritório de Estatísticas Nacionais.
Reivindicações de P&D.
Planejamento Tributário, incluindo SSAS (Pensões
do Diretor) e Seguro de Vida.

Seguro de investigação tributária.

Serviços de tributação internacional.
Consulta especíﬁca da indústria e consulta operacional
(restaurantes).

Contadores SJPR
Serviços Corporativos SJPR

SJPR oferece

Um verdadeiro serviço VIP para clientes que pagam mais

• Diretor Financeiro do SJPR.

de £ 480 por mês em taxas.

• Contador sênior dedicado.

Um cliente típico que exigirá esses serviços seria:

• Contador dedicado.
• Projeto e implementação de controles ﬁnanceiros.

• Uma empresa em expansão ou com planos de expansão.
• Uma empresa com necessidade de controles e tempo
extras dedicado ao seu dia-a-dia.
• Alguém com a necessidade de terceirizar totalmente
ﬁnanças e controles ﬁnanceiros.
• Médias a grandes corporações.
• Indivíduos de alta renda.

• Consulta e estratégia de negócios e impostos,
quando necessário.
• Análise profunda semanal a mensal do
desempenho dos negócios.
• Ligação com entidades legais relevantes.

Valor Fixo por mês:
• Escrituração Contábil

• Gestão de negócios

• Software em nuvem

• Apoio, suporte

• Integração de despesas

• Contas de ﬁnal de ano

• Relatórios trimestrais

• Declaração de Imposto de Diretor

• Contadores gerenciais

• Declaração de imposto de acionista

• Assessoria tributária

• Folha de pagamento

SJPR é uma consultoria proﬁssional e extremamente competente,
com os principais softwares de contabilidade em nuvem do mercado:

Reestruturação da empresa
Para quem é isso?
• Empresas com diﬁculdades ou incapacidade de
pagar suas dívidas, sejam fornecedores
ou o HMRC.
• Negócios que chegaram ao ﬁm de sua vida.
Como a SJPR pode te ajudar?
• Liquidando sua empresa voluntariamente,
onde faremos o melhor para manter seu nome
isento de responsabilidade.
• Ao entrar em um Contrato Voluntário Corporativo (CVA)
• Ao auxiliar na construção do negócio com
estratégia e consulta.

Auto-avaliação para indivíduos
• Declarações de imposto de £ 198 por ano.
• Proﬁssionais experientes para relatar seus ganhos de acordo com o HMRC.
• Conheça conselhos orientáveis para otimizar seus impostos e negócios
• Suporte Ir35.
• Seguro de proteção de taxas para investigações ﬁscais.

Auto-avaliação para indivíduos
• Estratégia de crescimento disponível para comerciantes únicos:
• Planeje criar ativos sem esforço
• Planejar criar renda passiva duradoura

• Opção para relatórios regulares para impostos planejados
retorno de £ 30 por mês:
• Inclui 2 consultas físicas por ano
• ilimitado por telefone
• Software para monitorar e capturar despesas sem esforço
• Software para monitorar a rentabilidade e a responsabilidade tributária.

Como se tornar um cliente SJPR
Apresente seu negócio ao SJPR

O SJPR assumirá todos os aspectos de impostos e ﬁnanças

• Envie um email ou ligue para discutir seus negócios e estratégia.

• Obteremos todas as informações do contador anterior.

• Concorde um preço e termos para nossos serviços.

• Analisaremos todos os dados históricos e nos familiarizaremos com
o seu negócio.
• Nos reuniremos para conﬁgurar a organização dos dados e ajustar
estratégia daqui para frente.

Notiﬁcar seu contador existente
• Alocaremos um gerente de clientes dedicado e apresentaremos

• Liquidar quaisquer valores devidos.
• Informe ao SJPR que você notiﬁcou

você para "sua" equipe SJPR.

SJPR Finanças
É extremamente importante que a SJPR seja capaz de identiﬁcar necessidades
ﬁnanceiras ou oportunidades para nossos clientes e, quando o fazemos,
precisamos agir de maneira ética e rápida.

• Empréstimos especíﬁcos do setor, como
empréstimos para construção.
• Empréstimos de ponte e desenvolvimento.
• Empréstimos não garantidos e garantidos.
• Adiantamentos de caixa para comerciantes.

• Empréstimos de ﬂuxo de caixa.
• Empréstimos comerciais.
• Residencial, compre para alugar e
Hipotecas comerciais.
• Empréstimos de aquisição.

SJPR Internacional
Em um mundo em rápida evolução,
onde não há limites, você e sua empresa
podem se beneﬁciar de uma estrutura
internacional. Se você precisa ter uma
presença física na União Europeia ou
está buscando uma jurisdição mais
eﬁciente em termos ﬁscais para um
novo empreendimento, a SJPR
International tem os serviços de que
você precisa.

Serviços completos em Portugal, desde a
incorporação à contabilidade e consultoria.
Adequado para pessoas com assuntos
tributários em Portugal e pode se beneﬁciar de
lidar com tudo aqui no Reino Unido.

Os serviços de Portugal também são adequados
para importadores e exportadores que exigem
presença na União Europeia, agora separada.

SJPR Internacional
Formação Offshore nas seguintes jurisdições:

• Ilhas Virgens Britânicas
• Belize
• Delaware
• Suíça
• Honk Kong
• Cingapura
• Panamá

• Portugal
• Ilhas Cayman
• Emirados Árabes Unidos
• Maurício
• Malta
• Brasil

Clube de Investidores SJPR
Depois que o SJPR planejou sua tributação e ﬁnanças, você é nosso
cliente. Porém, se você simplesmente deseja colocar seu dinheiro em bom
uso para obter renda passiva e crescimento potencial, o Clube de Investidores
SJPR foi criado pensando em você:
Invista a partir de £ 2000 em uma futura cadeia de restaurantes
listada em ações auxiliadas e gerenciadas por proﬁssionais com
histórico comprovado de alcançar rentabilidade.

Faça com que seu restaurante falido seja reestruturado e
adaptado a ser rentável, para fazer parte de uma cadeia que
será listada em ações no AIM.

Invista em investimentos imobiliários rentáveis.

Crie e/ou aumente seu portfólio imobiliário com o nosso suporte.
Inclui consultoria tributária do SJPR e acesso a hipotecas.

Clube de Investidores SJPR
Investir em propriedades, apesar dos riscos apresentados pela
maioria dos investimentos, pode oferecer grandes recompensas
no curto e no longo prazo.
Quanto mais cedo você iniciar o investimento, melhor será.
Algumas das maiores vantagens são a combinação de renda
passiva imediata com o benefício potencial a longo prazo do
crescimento do patrimônio.
Imagine-se em 20 anos com os valores de aluguel aumentados
pela inﬂação e com um pagamento mensal de 20 anos atrás?
Você se lembra quanto você pagou no aluguel há 20 anos? Olhe
para eles agora! Você pode se colocar no lado certo da economia,
tornando-se um investidor.
Você se lembra dos preços das casas há 20 anos? Olhe para eles
agora! Imagine agora quanto as propriedades que você compra
agora podem valer em 20 anos?

Clube de Investidores SJPR
Gráﬁco de renda de aluguel
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Gráﬁco baseado no preço de compra de £ 175.000, com uma
mensalidade de apenas £ 420, com uma renda inicial de £ 1000.
Período de 20 anos considerado.

