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Consultoria empresarial
Tota empresa ha de conèixer la seva situació real i les seves possibilitats i així poder
arribar a obtenir una visió clara del seu futur i realitzar-ne una correcta planificació.
Comptar amb professionals externs li pot aportar l’objectivitat i estratègia necessàries.
L’empresa està en contínua evolució i actua en un entorn canviant. Es fa imprescindible disposar dels millors professionals que l’ajudin a adoptar les estratègies més adequades en cada moment, a anticipar-se a futurs problemes, a planificar el seu creixement, a aliar-se amb altres empreses i a gestionar situacions de crisi en què es pugui
veure immersa.
SYG Consultors ofereix un ampli ventall de serveis de consultoria econòmico-financera, fiscal i mercantil a l’empresa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudi i anàlisi econòmico financer
Anàlisi i millora dels processos interns
Implantació de quadres de comandament integrals
Establiment d’indicadors de seguiment o control personalitzats
Registre de fitxers a l’agència espanyola de protecció de dades i elaboració de documents de seguretat
Informe expert sobre els sistemes de prevenció del blanqueig de capitals implantats
a l’empresa
Elaboració del manual de procediments en prevenció del blanqueig de capitals i
implantació
Valoracions d’empresa
Assessorament en la compra-venda d’empreses i gestió de la mateixa
Assessorament en la creació d’estructures societàries
Intermediació financera per a les seves necessitats econòmiques
Recerca i tramitació de subvencions i ajuts institucionals
Negociacions amb proveïdors i institucions públiques
Gestió de refinançaments de deute
Assessorament en situacions pre-concursals
Liquidacions i dissolucions d’empreses
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Servei d’acompanyament
a l’empresa
Créixer i consolidar-se al mercat és una tasca difícil que requereix de bons professionals
en molts fronts. Sigui per comptar amb un equip incipient, per falta de coneixements
i habilitats o per la necessitat de sumar a la gestió una visió externa, l’acompanyament
empresarial és una solució a mida de les empreses.
Molts són els canvis als quals s’enfronta l’empresa i moltes són les etapes per les quals
passa: entorn i normativa canviants, globalització del mercat, la societat en xarxa ...
L’acompanyament empresarial és una eina per transformar les organitzacions tradicionals, trobar suport en la presa de decisions o centrar-se en el desenvolupament del
negoci central de l’empresa.
SYG Consultors ofereix suport directiu i als departaments financer, legal i de Recursos
Humans:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suport a Gerència i externalització de la Direcció Financera
Planificació financera i gestió de tresoreria
Informes periòdics sobre la situació de l’empresa i seguiment de la seva evolució
Operacions societàries
Relació corporativa amb les entitats financeres
Gestió de la comptabilitat i gestió d’impostos
Confecció i tramitació de contractes de treball
Gestió de nòmines i assegurances socials
Tramitació de qualsevol tipus de gestions a l’Institut Nacional de la Seguretat Social i en la Agència Tributària
Consultes i assessorament permanent en matèries Financera, Fiscal, Mercantil i
Laboral
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Plans de negoci i anàlisi de
viabilitat de projectes

Assistència en la recerca
de capital

Desenvolupar amb l’ajuda d’un professional el pla de negoci en tota la seva magnitud i analitzar la seva viabilitat, prepara per al procés de posar en marxa un negoci i
convertir-se en empresari.

Haver-se preparat professionalment i anar acompanyat d’un assessor a la trobada de
possibles inversors, ja siguin inversors privats o entitats financeres, protegirà el seu
projecte emprenedor i li donarà possibilitats d’èxit.

Tenir una bona idea de negoci amb el seu corresponent estudi de mercat no és mai
suficient. L’elaboració d’un pla de negoci que abasti des de la generació de la idea fins
a la seva posada en marxa, amb l’anàlisi de la seva viabilitat econòmica, és una tasca
complexa que requereix temps i dedicació, abundant informació i documentació.

Trobar-se amb els inversors per què capitalitzin un projecte emprenedor no té segones
oportunitats. Cal estar preparat per convèncer en molt poc temps i adequar el discurs
al tipus d’inversor al qual es dirigeix en cada moment.

SYG Consultors l’ajuda en aquest tasca tan difícil tenint en compte, a més a més, factors determinants que habitualment s’obliden, o que no es desenvolupen amb el rigor
necessari, com ara la forma jurídica adequada al projecte empresarial, l’organització de
l’estructura interna de l’empresa, quadres econòmics d’evolució del negoci, tant de resultats com de tresoreria, quantificació de la inversió i del finançament aliè necessaris,
entre d’altres.

SYG Consultors el prepara i l’acompanya en aquesta complexa fase de negociacions
per aconseguir el capital i finançament necessaris.
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Accés a subvencions i
ajuts institucionals

Creació de societats

Accedir a subvencions o ajudes institucionals exigeix tenir coneixements respecte a
la seva forma de funcionar i també saber seleccionar les que s’adaptin millor a cada
tipus d’empresa i/o sector. L’ajudem a que siguin una font viable de capital per al seu
projecte.

L’assessorament professional a l’hora de definir i crear el tipus de societat més adequada a un projecte emprenedor, així com la forma en què s’administrarà i es regularà,
preveu futurs problemes.

Sol.licitar subvencions i ajuts institucionals és un procés complex i que requereix de
molt temps, del que amb prou feines disposa un emprenedor.

La majoria d’incidents que es produeixen entre socis i/o administradors d’una empresa
es deuen a la poca dedicació prestada a l’hora de redactar els estatuts de la companyia,
o d’establir pactes socials que regulin el funcionament d’operacions habituals.

Derivar a un professional la recerca, l’assessorament i/o la gestió d’aquest tipus de
capital per a un projecte emprenedor i ajustar la seva viabilitat al pla de negoci, el pot
convertir en una font important de recursos per posar en marxa el projecte.

També és important comptar amb un assessor que li realitzi correctament tots els tràmits burocràtics, en temps i en forma, per tenir activa la societat com més aviat millor
i garantir el compliment de totes les seves obligacions legals inicials.
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Gestió i assessorament
fiscal

Gestió i assessorament
financer

L’autònom és un microempresari que s’ha d’enfrontar sol, a múltiples reptes. Les obligacions fiscals són una més de les diverses responsabilitats que ha d’assumir en la
gestió diària del seu negoci que no són de la seva competència professional, però en les
que està obligat a mantenir-se al dia.

L’autònom sol enfrontar-se a especials dificultats a l’hora de demanar un préstec hipotecari o crèdit, que es poden resoldre amb èxit si hi intervé un expert.

A SYG Consultors l’autònom pot disposar d’un assessor que resolgui els seus dubtes
i que l’ajudi a fer determinats processos: optimitzar la seva situació fiscal amb una correcta alta de la seva activitat a Hisenda, elaborar el seu pla de negoci per capitalitzar
l’atur, facturar determinats serveis, o supervisar en general la seva activitat fiscal.
També pot delegar la gestió trimestral i anual dels seus impostos, per tenir la seguretat
que es realitzaran segons les últimes disposicions legals i de la manera més favorable,
evitarà perdre el temps que tant necessita.

L’estudi previ de la necessitat financera i la seva viabilitat és una de les claus per encarar una sol•licitud creditícia. A això cal sumar-hi el coneixement expert de les entitats
idònies per a cada tipus de demanda.
SYG Consultors us ofereix un servei d’acompanyament en tot el procés: des de l’estudi
de valoració fins la presa de decisió de la millor proposta bancària, les negociacions
amb l’entitat i la signatura final, per garantir el compliment de tot allò pactat.
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Assessorament legal

Registre de marques
i bases de dades

Assessori’s sobre determinades qüestions legals del seu negoci, i especialment sobre la
realització de contractes privats que protegeixin els seus interessos.

La protecció de la seva marca / nom comercial o el registre de les seves bases de dades
són qüestions cabdals per a un negoci, que es poden fer ràpida i professionalment.

Són diverses les qüestions legals que afecten a l’autònom: el tipus de llicències necessàries per iniciar una activitat, reclamació d’impagats, normatives en prevenció de
riscos laborals, responsabilitat civil...

El registre d’una marca o un nom comercial és un pas que molts autònoms tendeixen
a ometre, però és molt el que està en joc: podria veure’s obligat a deixar d’utilitzar el
nom del seu negoci, independentment del temps que porti funcionant, per no haverl’ho registrat correctament i de forma prèvia.

SYG Consultors pot ajudar, a més, a realitzar correctament qualsevol tipus de contracte
privat que defensi els seus interessos com pot ser de compra-venda, d’arrendament o
acords amb clients i proveïdors.

D’altra banda, l’incompliment de la LOPD, així com del registre de les seves bases
de dades a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, pot comportar sancions molt
elevades.
SYG Consultors l’assessora sobre les seves necessitats i drets, estudia la millor manera
de dur a terme els registres i els hi gestiona.
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Assessorament patrimonial
i d’inversions

Assessorament fiscal

Assessorar amb la màxima professionalitat sobre com invertir un patrimoni és una
tasca que requereix experiència en l’àmbit de la gestió patrimonial, un profund coneixement dels mercats i una absoluta independència.

Assessori o delegui en un professional la correcta tramitació fiscal de gestions personals i familiars.
Tramitem herències i donacions optimitzant la gestió fiscal.

Estudiem la seva situació patrimonial global i el seu perfil inversor per presentar-li una
proposta de cartera d’inversió diversificada, amb l’objectiu d’assolir la màxima rendibilitat per al nivell de risc determinat.
Ens basem en quatre aspectes fonamentals:
- Temporal, per distribuir les inversions a curt, mitjà i llarg termini tenint en compte
les possibles necessitats futures de liquiditat.
- Geogràfic, per minimitzar el risc país i maximitzar la rendibilitat invertint en tots
aquells països amb major potencial de creixement.
- Tipologia de productes financers (accions, fons d’inversió, dipòsits, plans d’estalvi,
etc.), perquè cada un d’ells té unes característiques determinades i, per tant, un risc
diferent.
- Entitats gestores, per accedir a tots els productes existents al mercat amb independència de qui els gestioni.
Sempre estem atents per vetllar pel bon curs de les inversions realitzades i detectar
noves oportunitats.

Assessori’s sobre quin és el repartiment econòmic equitatiu en casos de separacions
matrimonials o repartiments de béns.
Protegeixi’s amb la correcta elaboració de contractes d’arrendament, d’arres, de compra-venda i, en definitiva, de qualsevol tipus de contracte privat.
Estudiem la seva situació personal i patrimonial i presentem la seva declaració de renda aplicant totes les deduccions fiscals possibles.
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Intermediació financera
Gaudeixi de la companyia d’un expert que l’ajudi en la negociació d’un préstec hipotecari o crèdit.
La nostra experiència en la tramitació de préstecs hipotecaris i crèdits incrementa les
possibilitats d’arribar a un acord reeixit.
Estudiem la seva necessitat financera, així com la seva viabilitat, i l’assessorem en la
definició del producte financer més adequat.
Valorem quines són les millors entitats financeres en cada moment per a cada producte
financer.
Ens ocupem de realitzar totes les negociacions i l’ajudem a triar quina és la millor
proposta bancària.
L’acompanyem en la signatura per garantir el compliment de tot allò pactat.
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