Serveis d’internacionalització

La nostra proposta de valor per a la teva expansió a l’exterior
La implantació a l’exterior es pot convertir en un procés llarg i enrevessat d’investigació en
diverses àrees, que comporta la necessitat d’un coneixement, un temps i una energia importants.
Et proposem que en el procés d’internacionalització deixis en mans dels nostres experts tot allò
que no és el teu core business.
A Auren t’ajudem a prendre la decisió més encertada per a la teva implantació a l’exterior, ja
sigui des de l’agència, la distribució o compra, fins a l’obertura de la teva pròpia filial, mantenint
en tot moment el control de gestió de l’activitat en el país destí.
La nostra extensa xarxa de professionals a tot el món et facilitarà tot allò que necessitis a l’exterior
des de l’aspecte operatiu, legal, fiscal o econòmic.

SERVEIS QUE OFERIM SEGONS LES TEVES NECESSITATS ESPECÍFIQUES
Implantació a l’exterior: establiment jurídic i control
de gestió

•

•

•

Plantegem una metodologia per elaborar el pressupost
anual i fer-ne el seguiment mensual, segons reporting
dissenyat i departaments o centres de cost establerts.

Analitzem i aconsellem sobre la forma d’implantació més
convenient.

•

Determinem la forma òptima d’obtenir en el país origen el
cash generat en el país destí.

Adaptem la comptabilitat IFRS versus International GAAPS.

Business plan per al projecte i financial plan per a la
filial

•

Executem els passos necessaris per establir la filial.

•

Establim els processos de back office a la filial.

•

Realitzem un business plan.

Determinem el reporting financer útil per a la matriu.

•

Projectem un financial plan per a la filial. L’objectiu és saber

•

quin és el cash que necessitarà la filial els primers anys i com

Control de gestió per al conjunt de filials
internacionals

pot finançar-se.

Reporting periòdic per a la filial

Compatibilitzem el pla de comptes i l’estructura a utilitzar en el
país destí amb allò que és necessari en el país origen.

Confeccionem el reporting revisant les dades i mostrant-ne les
desviacions.

•

Dissenyem un sistema de reporting, homogeni per a totes les
filials, que aporti valor afegit en la presa de decisions.

•

Implementem el control pressupostari per a les filials.

•

Analitzem les diferències de tipus de canvi en les
transaccions entre filials i/o matriu. Proposem la cobertura
del risc de canvi.

•

Analitzem els preus de transferència entre filials i matriu.
Proposem l’estudi de preus de transferència per al

Altres serveis de suport en el procés d’implantació a
l’exterior:
Estudi de les certificacions i regulacions que afecten
el producte o servei; aranzels de duanes.
•

afectar en la venda d’un producte o servei el compliment

compliment de la legislació vigent.
•

de certificacions o regulacions i saber quins aranzels cal

Dissenyem la gestió del compliment de totes les obligacions

pagar en duanes.

fiscals, mercantils, laborals i comptables de les filials.
•

Auditoria interna per a la filial.

•

Contractes intercompany (matriu-filial). Anàlisi de la relació
econòmica monetària entre matriu i filial per a la correcta
repatriació dels recursos generats en el país destí.

Sistema de reporting i gestió a la matriu:
transformació de la comptabilitat mercantil en
comptabilitat de gestió
•

Dissenyem, segons requisits de l’empresa, un sistema de
reporting que comporti el pas d’una comptabilitat mercantil
a una comptabilitat de gestió, per tal d’ajudar l’empresa
a centrar-se en les línies de negoci amb major rendiment
i a tenir un control total de les magnituds reals versus les
pressupostades.

Coordinem amb els assessors locals per investigar com pot

Contractació personal en país destí. Expatriació i
obtenció de visats
•

Treballem amb assessors locals per a la contractació de
empleats en el país destí, ja siguin locals o expatriats.

•

Tramitem, junt amb els assessors locals, els visats i permisos
de treball necessaris.

Cerca d’agents i distribuïdors
•

A Auren t’acompanyem en la selecció i contractació
d’agents o distribuïdors per poder vendre en el mercat
exterior.

PRESÈNCIA INTERNACIONAL
EUROPA
Alemanya
Andorra
Àustria
Bèlgica
Bulgària
Dinamarca
Espanya
Finlàndia
França
Grècia
Hongria
Irlanda
Itàlia
Luxemburg
Malta
Montenegro
Noruega
Països Baixos
Polònia
Portugal
Regne Unit
República Txeca
Romania
Rússia
Sèrbia
Suècia
Suïssa
Ucraïna
Xipre
AMÈRICA
Argentina
Bolívia
Brasil
Canadà
Colòmbia
Costa Rica
Equador
EUA
El Salvador

Guatemala
Hondures
Mèxic
Panamà
Paraguai
Perú
República Dominicana
Urugua
Veneçuela
Xile
ORIENT MITJÀ I ÀFRICA
Angola
Aràbia Saudita
Algèria
EAU
Egipte
Israel
Maurici
Marroc
Nigeria
Sud-àfrica
Tuníssia
Turquia
ÀSIA-PACÍFIC
Austràlia
Índia
Indonèsia
Japó
Malàisia
Nova Zelanda
Pakistan
Singapur
Tailàndia
Xina

CORRESPONSALS

ACTIVITAT PAÍS DESTÍ

Anàlisi activitat
Analitzem la teva activitat en el país destí, com també
la millor manera d’implantar-se en aquest país.

Implantació
Executem la implantació jurídica, comptable, fiscal i
laboral.

Control de gestió
Implementem el control de gestió necessari per
tal que tots els processos back office funcionin
correctament i des de la casa matriu es tingui un
perfecte control de l’activitat en el país destí.

EMPRESA MATRIU - PAÍS ORIGEN

ALACANT
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

MÚRCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

BARCELONA
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Assessors
+34 971 710 047
Auditors
+34 971 725 772

BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515

SARAGOSSA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096

LA CORUNYA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229
LES PALMES DE GRAN CANÀRIA
lpa@lpa.auren.es
Assessors
+34 928 260 777
Auditors
+34 928 373 506
MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400

VALÈNCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050
VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048
VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922

MÀLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

www.auren.com

