NOTA DE PREMSA

Acord de col·laboració entre Montcada Centre Comerç i External Financial Management

Els comerciants de Montcada es beneficien d’un nou servei
d’assessorament en direcció financera de la mà d’External
Financial Management
Aquesta externalització permetrà a les petites i microempreses locals ser més
competitives i sobreviure a l’actual moment econòmic
Montcada, 20 gener 2010.- External Financial Management (EFM), empresa dedicada a la prestació de
serveis de direcció financera de forma externalitzada, ha arribat a un acord de col·laboració amb
Montcada Centre Comerç (MCC) per oferir un servei d’assessorament en direcció financera als seus
associats.
Gràcies a aquest conveni, petites empreses i microempreses de Montcada i Reixac tenen l’oportunitat
d’accedir a una consultoria professional en direcció financera, que els permetrà ser més competitives i
eficients en l’administració dels seus recursos. L’objectiu és professionalitzar la gestió financera dels
associats a MCC per tal de dotar-los de les eines necessàries per sobreviure a l’actual situació
econòmica. Un objectiu que encaixa amb el projecte de MCC de dinamitzar el comerç local, tot fomentant
la cooperació empresarial. Per la seva banda, EFM vol obrir amb aquest acord una nova línia d’actuació
per demostrar que els col·lectius de comerciants poden gaudir també dels serveis que ja funcionen en
l’àmbit de les Pimes.
El nou servei, que podran sol·licitar tots els comerços adscrits a MCC, contempla una primera consulta
gratuïta amb els assessors d’EFM per exposar les necessitats particulars del negoci, a partir de la qual
s’elabora un pla de treball i una proposta econòmica personalitzada. Les empreses interessades poden
aleshores contractar un servei integral d’assessorament o bé un servei puntual.
Entre els serveis que s’ofereixen destaquen la negociació professional amb entitats bancàries per a
l’obtenció de finançament; anàlisi dels instruments de pagament; estratègia financera (pressupostos i
anàlisi d’inversions); control financer (control de resultats i anàlisi de desviacions); inventari (valoració de
les existències, anàlisi dels preus de venda, anàlisi dels marges i de la valoració d’estocs); i anàlisi de
l’estructura de costos de l’empresa.
Segons Argelia García, sòcia-fundadora d’External Financial Management, “a través d’aquest acord
amb Montcada Centre Comerç volem ajudar als comerciants de Montcada a millorar la seva
competitivitat i el seu compte de resultats, assessorant-los i guiant-los en la presa de decisions per
afrontar els nous reptes que els planteja l’actual situació econòmica”. I afegeix: “som en certa manera
facilitadors. Posem a l’abast de les petites empreses la direcció financera pròpia de les grans
companyies”.
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Per la seva banda, el president de Montcada Centre Comerç, Jesús González de Arriba, assenyala que
“els comerciants necessiten eines per ser més competitius i una d’aquestes eines és el control de la
direcció financera. Per això creiem necessari oferir aquest servei als nostres associats i ho fem de la mà
d’una de les poques empreses dedicades a prestar aquest tipus de servei que existeixen al nostre país”.
Com a complement del nou servei que ofereix Montcada Centre Comerç de la mà d’EFM, els
comerciants de la ciutat podran participar als seminaris sobre diferents aspectes relacionats amb la
direcció financera que s’impartiran al llarg de l’any.
EFM posa a disposició dels empresaris que contracten els seus serveis un director financer professional a
temps parcial o per un temps determinat i de forma externalitzada, però que s’integra plenament en
l’equip i s’implica de forma activa en l’operativa diària del negoci. Gràcies a aquest sistema de treball, la
contractació d’aquest servei està a l’abast de la majoria de les empreses i emprenedors amb recursos
limitats que necessiten ajuda per ser més competitius. Es tracta, en definitiva, d’un servei d’outsourcing
de l’àrea financera del negoci, fet a mida per a cada empresa en funció de les seves necessitats i
possibilitats.
Sobre Montcada Centre Comerç
MCC és una associació que agrupa els comerços del centre del municipi de Montcada i Reixac. L’entitat es va crear
l’any 2003, amb l’objectiu de vertebrar un eix comercial fort i unit, capaç de superar les dificultats del sector a causa
de l’estructura urbanística de la ciutat. Actualment treballa en l’elaboració d’un pla de serveis per oferir avantatges
als seus associats i aconseguir d’aquesta manera un comerç ciutadà més competitiu. Així mateix, l’MCC es
constitueix com a interlocutor en representació dels seus Associats.
Sobre External Financial Management
www.efinancialm.com
External Financial Management és una empresa dedicada a l’outsourcing de la direcció financera. Ofereix serveis de
direcció financera i administrativa de qualitat a tot tipus d’empreses, però sobretot a pimes, microempreses i
emprenedors, de forma externalitzada i a temps parcial. La seva missió és fer accessible aquest servei a empreses
amb recursos sovint limitats per contractar un director financer. L’empresa la van fundar Argelia García i Miquel
Carrió a finals del 2006, professionals de l’àmbit de la direcció financera i auditoria amb més de 20 anys
d’experiència en entorns nacionals i internacionals. Actualment compta amb una vintena de clients, empreses de
diferent mida i sectors ubicades principalment a Catalunya.

Per a més informació sobre EFM, contacteu amb:
Isabel Vea · Isabel.vea@periodistes.org · 607 82 46 22
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