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Informacja prasowa

Poszukiwane startupy oferujące innowacyjne rozwiązania z zakresu
księgowości i finansów
Trwa nabór do 3. edycji Association and CPA.com Startup Accelerator
Association of International Certified Professional Accountants – Międzynarodowe
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości stworzone przez Instytut
Rachunkowości Zarządczej CIMA (The Chartered Institute of Management Accountants®) i
American Institute of CPAs (AICPA) – oraz portal CPA.com poszukują kandydatów do
wspólnego programu akceleracyjnego. Association and CPA.com Startup
Accelerator przeznaczony jest dla firm w początkowej fazie rozwoju, które specjalizują się w
innowacjach z zakresu księgowości i finansów.
Firmy, które zostaną zakwalifikowane do programu Association and CPA.com Startup
Accelerator będą mogły się ubiegać o finansowanie w wysokości do 25 000 USD. Laureaci
będą mieli szansę skorzystania z doświadczenia kadry zarządzającej Association of
International Certified Professional Accountants i CPA.com, a także dedykowanej grupy
doradczej składającej się z ekspertów w dziedzinie przedsiębiorczości, księgowości i finansów,
wśród których znajdują się posiadacze tytułów CPA i CGMA oraz influencerzy.
Co więcej, zwycięskie rozwiązania zostaną zaprezentowane w czerwcu 2020 r. na AICPA
ENGAGE – jednej z wiodących konferencji księgowo-finansowych w Ameryce Północnej, a w
grudniu 2020 r. na Digital CPA Conference organizowanej przez AICPA i CPA.com,
poświęconej technologiom księgowym i zagadnieniom związanym z rozwojem profesji.
Zgłoszenia do tegorocznej edycji Association and CPA.com Startup Accelerator
przyjmowane są do 30 listopada 2019 r. Laureaci zostaną wyłonieni na początku 2020 r.
Program akceleracyjny otwarty jest dla firm z całego świata. Od rozpoczęcia programu w 2017
r. zainteresował już przedsiębiorców z 14 krajów.
Firmy ubiegające się o przyjęcie do programu muszą spełniać następujące kryteria:
•
•
•

być w początkowej fazie rozwoju
posiadać działający produkt lub usługę
specjalizować się w technologiach księgowych lub rozwiązaniach związanych z
technologiami regulacyjnymi

– Akcelerator odegrał kluczową rolę w naszym wejściu na rynek. Zwiększył również naszą
rozpoznawalność i wiarygodność, co pomoże nam szybciej się rozwijać – powiedział Blaine
Bertsch z firmy DryRun – startupu służącego do prognozowania przepływów pieniężnych,
który uczestniczył w zeszłorocznej edycji Association and CPA.com Startup Accelerator.
– Uczestnikom akceleratora oferujemy rozeznanie w szybko zmieniającej się dynamice zawodu
księgowego. Rozumiemy przy tym, że innowacje w tej profesji mogą pochodzić z wielu źródeł i
chcemy otwierać się na zmiany, a także wspierać je, wpływając również na poprawę jakości
świadczonych usług – powiedział Lawson Carmichael, Chief Operating Officer, Association of
International Certified Professional Accountants.
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Dodatkowe informacje:
Szczegółowe informacje i formularz aplikacyjny dostępne są na stronie: aicpa-cima.com/accelerator.html
W przypadku dalszych pytań prośba o kontakt z:
Mark Brooks, Associate Director of Innovation and Strategic Partnerships, Association of International
Certified Professional Accountants: mark.brooks@aicpa-cima.com
Kacee Johnson, Strategic Advisor, CPA.com: kacee.johnson@hq.cpa.com
Założony w 1919 r. The Chartered Institute of Management Accountants® (Instytut Rachunkowości Zarządczej CIMA) jest
czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej.
CIMA zrzesza ponad 228 000 członków i studentów ze 179 krajów, którzy zajmują kluczowe stanowiska w świecie biznesu.
Członkowie i studenci CIMA pracują w przemyśle, handlu, sektorze publicznym i organizacjach non-profit. CIMA ściśle
współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swoją ofertę kwalifikacji
profesjonalnych i ustawicznego kształcenia zawodowego oraz ustanawiane przez siebie wymogi doświadczenia zawodowego.
Dzięki temu Instytut pozostaje najchętniej wybieranym przez pracodawców dostawcą usług edukacyjnych wspierających
rekrutację liderów biznesu wykształconych w zakresie finansów liderów biznesu. Profesjonalizm i etyka to wartości leżące
u podstaw działalności CIMA, a każdy członek i słuchacz Instytutu zobowiązany jest do przestrzegania niezawodnych
standardów. Taki model działania łączy uczciwość, wiedzę i doświadczenie z przemyślaną wizją rozwoju.
CIMA i American Institute of CPAs (AICPA) wspólnie stworzyły kwalifikację Chartered Global Management Accountant
(CGMA®). Tytuł CGMA® – Chartered Global Management Accountant – ma wzmocnić globalne znaczenie profesji specjalisty
ds. rachunkowości zarządczej. Desygnacja ta przyznawana jest najbardziej utalentowanym i zaangażowanym specjalistom ds.
rachunkowości zarządczej, którzy – dzięki dyscyplinie i umiejętnościom – przyczyniają się do osiągnięcia trwałego sukcesu w
biznesie.
AICPA i CIMA utworzyły ponadto Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), organizację reprezentującą branżę rachunkowości
publicznej i zarządczej na całym świecie. Stowarzyszenie działa na rzecz interesu publicznego oraz rozwoju umiejętności
zawodowych, kompetencji i szans zatrudnienia posiadaczy tytułów CPA, CGMA® oraz innych specjalistów w dziedzinie
finansów i rachunkowości na całym świecie.
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