DOSSIER CORPORATIU

Direcció financera externa

La companyia: missió i valors
Fundada el 2006, EFM és pionera en Direcció Financera Externa. La seva
missió és fer arribar la direcció financera de qualitat a emprenedors i
empreses de qualsevol dimensió a través d’un sistema de treball en règim

Índex

d’outsourcing.

1

La companyia

2

Avantatges de l’outsourcing

2

Serveis

4

Clients

6

Equip

6

Contacte

La informació econòmica fiable, en el moment oportú, és la que permet als
líders créixer i prendre decisions. Per això és imprescindible entendre el negoci
i els números. EFM posa a disposició de les empreses, sigui quina sigui la seva
mida, un equip de professionals que cobreixen les seves necessitat de
Direcció Financera, Control de Gestió i Comptabilitat a temps parcial o per
un període determinat, implicant-se de forma activa en l’operativa diària de
l’empresa.
La van fundar Argèlia García i Miquel Carrió, dos professionals procedents de
la direcció financera i auditoria amb més de 20 anys d’experiència en entorns
nacionals i internacionals, que van decidir posar-se al servei de les petites i
mitjanes empreses i emprenedors per a què poguessin beneficiar-se dels
avantatges de la direcció financera pròpia de les grans companyies.
Avui EFM compta amb una àmplia cartera de clients, empreses,

La Gestió Econòmica
Intel·ligent per a la
presa de decisions és
el que millor defineix
la filosofia
empresarial d’EFM

organitzacions i emprenedors de diferents mides i sectors d’activitat, que
tenen en comú l’exigència a l’hora de gestionar la seva àrea econòmica, ja
sigui per decisió pròpia, requeriments de reporting a la matriu o imposició del
mercat.
EFM treballa juntament amb el client, de manera oberta i transparent, posant
al seu servei un equip de professionals dirigit per un soci director, segons les
necessitats i dimensió de l’empresa, que actuen sempre d’acord amb els
valors clau de la companyia:


Compromís amb els objectius del projecte i l’empresa



Rigor en l’observança dels criteris comptables per aconseguir
resultats fiables



Flexibilitat en les solucions



Comunicació dels avenços



Integració en l’equip de l’empresa



Confidencialitat en el tractament de la informació
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Avantatges de l’outsourcing
L’externalització té clars avantatges. El més evident és la reducció de costos,
alliberant alhora recursos per a què la companyia es dediqui al seu core
business. Contractar la direcció financera externa d’EFM permet a més a més:

Externalitzar la
direcció financera
facilita una millor i
major dedicació dels
recursos a les
activitats clau del
negoci i permet
disposar d’una
operativa gestionada
de forma professional

-

Accedir a un servei de qualitat i alt valor afegir.

-

Beneficiar-se dels avantatges d’una gestió econòmica i estratègica
experta i professional.

-

Optimitzar la funció financera de la companyia, sense que això
impliqui necessàriament canvis en el departament.

-

Cobrir eficaçment totes les tasques que recauen en l’àmbit de la
direcció financera i administrativa del negoci.

-

Créixer sense haver-se de preocupar de la mida de l’administració o
de la capacitat per afrontar operacions complexes.

-

Cobrir necessitat temporals.

-

Facilitar la millora i major dedicació dels recursos a les activitats clau
del negoci.

Serveis
Els serveis d’EFM estan agrupats en tres grans àrees: Direcció Financera,
Projectes i Smart Accounting o Comptabilitat Intel·ligent.

Direcció Financera
EFM ofereix els serveis de Direcció Financera Externa de forma continuada,
cobrint la funció del responsable de l’àrea econòmica de l’empresa de
manera estable i convertint-se en un membre més de l’equip directiu.
Els serveis habituals de l’àrea són:

EFM ofereix serveis de
Direcció Financera
Externa, implicant-se
de forma activa en
l’operativa diària de
l’empresa i
convertint-se en un
soci més



Organització i planificació de l’equip comptable de l’empresa per
assegurar la base de la gestió econòmica intel·ligent



Planificació de tresoreria



Negociació bancària



Cerca de finançament



Control pressupostari: coordinació en l’elaboració del pressupost i
anàlisi de desviacions



Comptabilitat analítica



Procediments



Coordinació amb assessors externs: auditors, advocats, assessors
fiscals



Reporting a direcció, a cases matrius, a inversors. Disseny i
manteniment de quadres de comandament i KPI



Controlling internacional de filials, procediments d’informació i
control



Conselleria professional independent
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Projectes
EFM ofereix també serveis de manera temporal per a la realització de
projectes determinats.


Pla de negoci: elaboració de plans de negoci per a l’emprenedor i
l’inversor, ja sigui un banc o un soci.

EFM atén les
necessitats
especifiques
d’empreses de
qualsevol dimensió,
amb propostes a
mida



Optimització de l’àrea econòmica: aquest tipus de projectes
s’acostumen a fer com a part del programa 360º d’ACC10,
l’agència d’innovació de la Generalitat de Catalunya.



Pla de viabilitat: definició del projecte, els costos detallats,
l’estimació del retorn de la inversió, la tresoreria necessària.



Pla estratègic: definició de la situació present i futura per fixar
objectius consistents i construir un pla d’accions coherent i sostenible
econòmicament.



Formació: sessions de formació en empreses, organitzacions
empresarials, col·legis professionals o administració pública de
qualsevol de les àrees d’activitat.



Coordinació d’Implantacions informàtiques



Interim management



Selecció de personal

Smart Accounting – Comptabilitat Intel·ligent
El concepte Smart Accounting va sorgir per donar resposta a les necessitats

Smart Accounting
està pensat per a les
empreses més petites
i fins i tot les que
comencen

de les empreses petites i les que comencen. EFM porta la comptabilitat de
manera informatitzada i informa a l’empresari de la marxa del negoci. El
servei bàsic inclou:


Preparació de la comptabilitat mensual



Presentació d’impostos trimestrals i anuals



Preparació de comptes anuals



Entrega de tancament mensual comptable



Comparat amb pressupost mensual



Entrega mensual de llistat de venciments de cobraments i
pagaments

Altres serveis addicionals són:


Comptabilitat analítica per projectes o centres de cost bàsics



Pressupost de tresoreria



Gestió de nòmines



Visita setmanal, quinzenal, mensual a l’empresa



Reporting a accionistes, inversors o casa matriu



Serveis disponibles en anglès
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Clients
Els clients d’EFM són empreses, organitzacions i emprenedors de diferents
mides i sectors d’activitat, amb necessitats específiques segons el moment
empresarial en què es troben.

Empreses que comencen
Els clients d’EFM
tenen almenys un
aspecte en comú: els
agrada fer les coses
bé i tan fàcil com
sigui possible

Quan s’engega un negoci, allò que més inquieta és saber si es podrà portar
endavant, si el model de negoci permetrà que es converteixi en una empresa
sòlida, si aquella idea generarà activitat, rendibilitat i recursos per ser
sostenible en el temps. Per això és imprescindible fer un bon pla de negoci
per saber com es farà, quin recursos es necessitaran, com s’enfocarà la cerca
de finançament.
Tan important com obtenir recursos per començar és conservar-los i fer-los
créixer, aconseguir que el projecte es converteixi en realitat i evolucioni. Com
que el més segur és que s’haurà d’adaptar el model de negoci, es fa
imprescindible tenir informació fiable per a la presa de decisions i actuar. Per
això és important disposar d’una comptabilitat completa, fiable i puntual,
una comptabilitat intel·ligent.

Empresas que creixen
La supervivència de qualsevol empresa comença per assegurar els recursos;
la planificació de tresoreria permetrà a l’empresari anticipar-se a les
situacions de tensió i a gestionar els sobrants.

La base d’una bona
gestió està en una
comptabilitat fiable,
útil i a temps per
prendre decisions i
encertar

I aquesta serà la base per gestionar de manera estratègica l’obtenció de
més recursos a través de la negociació bancària, l’entrada d’inversors o el
finançament públic.
Per assegurar la bona marxa del negoci, cal realitzar el control pressupostari,
un instrument clau per aconseguir els objectius, pressupostar correctament i
analitzar les desviacions de manera àgil.
Per evitar problemes de tresoreria el millor és assegurar la rendibilitat del
negoci, segmentar la informació econòmica rellevant a través de la
comptabilitat analítica. Conèixer la rendibilitat per client, producte, servei,
punt de venda permetrà saber sobre quins costos actuar per incrementar el
marge o quins clients aporten més al nostre marge de contribució. Això
permet millorar les operacions i també prendre decisions comercials clau.
Per tal que la informació obtinguda sigui pràctica i aporti valor és important
que la seva obtenció sigui fàcil; és molt útil comptar amb uns procediments
de treball que assegurin tant l’eficàcia en la gestió com un control intern
adequat.
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L’operativa de les empreses actuals està lligada a l’existència de software de
gestió que cobreix les àrees clau del model de negoci. La coordinació de les
implantacions informàtiques és vital per a què els resultats siguin els esperats.
Si tot va bé, la direcció es va allunyant del dia a dia i la informació completa
objectiva i puntual es fa cada vegada més necessària; l’entrada de socis o
la creació de filials requereixen un reporting fiable, complet i a temps.
El creixement porta a crear estructures internacionals, gestionant diverses
organitzacions en països diferents que sovint neixen purament comercials o
productives. Però saber què hi passa és vital per evitar riscos inesperats; per
això, la gestió del controlling internacional es fa imprescindible.

EFM ajuda les
empreses a millorar
les seves estratègies
financeres, optimitzar
el control de
l’operativa i reduir els
riscos i els costos
financers

Empreses que milloren
La millora contínua és una necessitat imperiosa per mantenir l’avantatge
competitiu del model de negoci.
La revisió i optimització de l’àrea econòmica de l’empresa repercuteix
sempre en el conjunt de les operacions de l’organització. Si el projecte afecta
totes les àrees de l’empresa i implica la mobilització de recursos, és molt
interessant disposar d’un pla de viabilitat que proporcioni informació per
decidir i alhora convèncer qui hagi d’aportar fons.
Sovint l’empresari es troba davant de decisions que intueix de gran
envergadura, obrir nous punts de venda, tancar centres, implantar-se en
països llunyans, contractar més col·laboradors, i tot depèn de múltiples
factors relacionats entre si. Aleshores un pla estratègic bàsic lligat a un pla
d’accions concretes i realitzables l’ajudarà a posar ordre i arribar al seu
objectiu.
La clau de la gestió és una combinació de bones pràctiques i bona execució.
Cal comptar doncs amb un bon equip amb prou coneixement, que aprengui
i millori contínuament. La formació sosté la millora contínua i la motivació.
De vegades es fa imprescindible disposar d’un departament financer expert
per continuar amb els plans, però les circumstàncies no sempre permeten
comptar amb personal propi. És el moment de pensar en una actuació
d’interim management i potser coordinar-la després amb una selecció de
personal.
Les crisis empresarials, ja siguin de producte, de socis, de finançament o de
creixement, poden superar-se més fàcilment quan es disposa d’una
conselleria professional que ajuda l’empresari a fer front a les situacions
adverses amb un equip més ben preparat.
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Equip
EFM compta amb un ampli equip de professionals, entre directors financers,
controllers i personal de back office, amb experiència en entorns nacionals
i internacionals. Els seus socis fundadors són, a més, formadores i ponents en
programes de l’agència d’innovació de la Generalitat de Catalunya
ACC1Ó, associacions empresarials, col·legis professionals i plataformes
emprenedores.

Argèlia García
Sòcia fundadora i Directora d’expansió
Llicenciada en Dret i especialitzada en auditoria, control de gestió i
creixement empresarial, compta amb una dilatada experiència en la gestió
estratègica i operativa de l’àrea econòmica, financera i administrativa
d’empreses de qualsevol dimensió. Ha ocupat posicions d’auditoria externa
i interna, controlling i direcció financera entre les quals destaca la de
responsable a nivell financer per a Espanya i Portugal d’Agfa Gevaert,
S.A.E., multinacional europea del sector químic.
És consultora d’ACC10, l’agència catalana per a la innovació i la
es.linkedin.com/in/argeliagarcia/
@argeliagarciaf

internacionalització. És membre del Col·legi d’Advocats de Barcelona, del
Cercle d’Economia, de l’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció
(ACCID) i de la Fundació Internacional de la Dona Emprenedora (FIDEM).
Figura a la llista de Board Ready Women, una iniciativa de la CE per
identificar aquelles dones que reuneixen els requisits professionals per
pertànyer a qualsevol consell d’ administració.

Miquel Carrió
Soci fundador i Director d’operacions
Va estudiar Ciències Empresarials i es va especialitzar en anàlisi comptable
i auditoria de comptes. Va exercir durant anys com a auditor per a grans
companyies nacionals i internacionals, entre les quals destaca KPMG Peat
Marwick. La seva experiència en la direcció financera i control de gestió la
va consolidar sent subdirector general i controller d’un grup català
internacional d’empreses de components de fred industrial, que des de fa
anys gestiona EFM a nivell financer.
És

CFO

en

diverses

Start

Ups,

mentor

i

impulsor

de

projectes

d’emprenedoria. Pertany a la xarxa de consultors de Pimec. És membre de
http://www.linkedin.com/pub/miquelcarri%C3%B3-barreras/10/801/811

la Asociación Española de Contabilidad y Administración de empresas
(AECA), Asociación de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE),
Asociación Española de Financieros y Tesoreros de Empresa (ASSET) i
Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID).

@MiquelCarrio

Contacte
EXTERNAL FINANCIAL MANAGEMENT, S.L.
Avenida Torre Blanca, 57 • ESADECREAPOLIS B19 – B20
08172 Sant Cugat del Vallès • Barcelona
+34 935 572 398 • Info@efinancialm.com • www.efinancialm.com

