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“Se não houver frutos,
valeu a beleza das flores;
se não houver flores,
valeu a sombra das folhas;
se não houver folhas,
valeu a intenção da semente.”
Henfil, Pensador

MISSÃO

A Valor Presente é um parceiro fundamental na criação de valor para os seus clientes; a nossa missão
é fomentar a produtividade, a eficiência e a credibilidade das organizações.

O NOSSO COMPROMISSO
“Ser uma empresa especializada em prestação de informação contabilística e fiscal,
reconhecida pelo mercado, clientes e colaboradores, como uma organização sólida,
ética e competente, assumindo-se como um valor acrescentado e presente no negócio do cliente,
contribuindo para a sua eficiência e continuidade, assim como para o crescimento individual
de cada colaborador."

TRABALHO EM EQUIPA

Empresas grandes e pequenas, públicas e privadas, com fins lucrativos e sem fins lucrativos, são movidas por
números. Quer se trate do acompanhamento de vendas, gestão de inventário ou conceber folhas de
pagamento, os gestores inteligentes sabem que conhecer e controlar estas informações é fundamental.
No entanto sem a função de contabilidade, esta tarefa pode tornar-se um pesadelo organizacional.
O principal objetivo da contabilidade é o de manutenção
de registos financeiros. A informação financeira, de
diferentes naturezas - gastos operacionais, salários,
doações, investimentos de capital, investimentos, fluxo
de caixa, serviços de utilidade pública - devem ser
acompanhados periodicamente. Com a VALOR PRESENTE
o resultado será a criação da história financeira de uma
organização que pode ser usado em diferentes situações,
pois dá aos gerentes uma fotografia da saúde financeira da
empresa e da riqueza a qualquer momento.
De salientar ainda que a gestão prudente assenta
definitivamente na informação contabilística produzida
por profissionais altamente qualificados, caso contrário
a gestão do património é efetuada de forma negligente,
que terá, com certeza, implicações nefastas no futuro.

Neste sentido a VALOR PRESENTE tem o objetivo
de prestar assessoria empresarial, no âmbito da
contabilidade e fiscalidade, às entidades que solicitem os
nossos serviços, através de uma presença efetiva junto
dos nossos clientes, nos momentos cruciais na vida da
empresa, atuando como parte integrante do negócio, de
forma a tornar válida e útil a informação financeira e fiscal.
Em ordem a concretizar os nossos objetivos a nossa
organização dispõe nos seus quadros de colaboradores
altamente qualificados, com ligação a universidades,
a ordens profissionais, a associações especializadas, para
além do próprio mundo empresarial em que está inserida,
com o objetivo de potenciar informação atempada aos
nossos clientes.

Assim a VALOR PRESENTE pretende,
através das atividades desenvolvidas,
ser um catalisador de energias,
provenientes das diferentes entidades
que colaboram com a nossa organização,
em prol do cliente.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

CONTABILIDADE

PROCESSAMENTO DE SALÁRIOS

• Processamento de contabilidade;

• Recibos de vencimento;

• Revisão e análise do negócio do cliente;

• Folha de remunerações (Segurança Social);

• Orçamento e plano anual de negócio;

• Guias de pagamento;

• Relatórios financeiros mensais/trimestrais.

• Declarações anuais de rendimento;
• Relatório único;
• Balanço Social.

ASSESSORIA FISCAL

FORMALIDADES LEGAIS

• Cumprimento das obrigações fiscais declarativas;

• Inquéritos do I.N.E.;

• I.V.A.;

• Comunicações A.C.T./ D.G.A.E.;

• Segurança Social;

• Comunicação A.T.;

• Retenções na fonte;

• Informação ao Banco de Portugal.

• D.M.R..

INFORMAÇÃO / REPORTING
• Análise (mensal/anual) da conta de exploração;
• Análise de orçamento/desvios;
• Balanço;
• Análise de tesouraria;
• D.F.C.;
• Indicadores económico-financeiros;
• Análise por centros de custo.

CONSULTORIA FINANCEIRA
• START UP´S

Elaboração de plano de negócios;
Definição de indicadores de desempenho;
Soluções de financiamento:
• QREN
• PRIME (Ministério da Economia)
• Microcrédito
• I.E.F.P.
• Avaliação de empresas e negócios;
• Reestruturações empresariais.

SERVIÇOS DISPONÍVEIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DOCUMENTAÇÃO
• Domiciliação fiscal;
• Receção e expedição de correspondência;
• Organização de documentação oficial para a contabilidade;
• Gestão de base de dados de contacto (C.R.M.);
• Organização de processo de pessoal;
• Redação de cartas (português, inglês, alemão, espanhol, mandarim);
• Emissão de faturas e gestão de cobranças;
• Disponibilização de sala para reuniões;
• Acompanhamento em processos de legalização e licenciamento (c/ apoio jurídico se necessário);
• Atas.

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL

Reunimos experiência profissional diversificada e transversal a diversos setores
de atividade económica, nomeadamente:
• Atividades de apoio social;
• Comércio alimentar;
• Comunicação e publicidade;
• Consultoria de gestão;
• Hotelaria, restauração e atividades de lazer;
• Profissões liberais;
• Health club;
• Construção civil;
• Saúde.

VALORES DA ORGANIZAÇÃO

INTEGRIDADE
• Confiança;
• Princípios;
• Honestidade;
• Responsabilidade Social e Ambiental;
• Rigor;
• Independência.

ORIENTAÇÃO PARA O CLIENTE

TRABALHO DE EQUIPA

• Criação de valor;

• Formação;

• Eficiência e Qualidade;

• Integração;

• Competência;

• Motivação;

• Conhecimento do negócio;

• Especialização;

• Dedicação e focalização

• Experiência;

(“juntos ficamos mais fortes”).

• Valorização.

“Juntos ficamos
mais fortes”

Rua Paul Harris, Lote 9A - Loja B · 1600-251 LISBOA

tf. 211 357 600 fax. 211 357 674
tm. 911 809 119
geral@valorpresente.pt
www.valorpresente.pt

