Creştem împreună

Servicii Audit

Auditul financiar la Rödl & Partner
Compania Rödl & Partner este certificată să efectueze auditul situaţiilor financiare anuale în
conformitate cu standardele româneşti şi cu standardele internaţionale de audit – IFRS
(International Financial Reporting Standards), US – GAAP (Generally Accepted Accounting
Principles), precum şi în concordanţă cu legislaţia germană GAAP (HGB). Putem efectua verificări
ale situaţiilor financiare trimestriale şi anuale, ale balanţei consolidate în concordanţă cu
principiile contabile şi cu legislaţia locală şi internaţională în vigoare.
Suntem certificaţi ISO 9001 şi ISO 14001, fiind astfel dedicaţi aplicării unui sistem integrat de
management al calităţii şi de mediu pentru serviciile de audit financiar, contabilitate şi
consultanţă în domeniul fiscal.

Asistăm clienţii noştri în cadrul următoarelor activităţi:


Auditul statutar/voluntar al situaţiilor financiare anuale



Controale independente şi proceduri convenite



Audit intern, auditul taxelor şi auditul sistemelor informaţionale



Due diligence



Audit IT



Audit Fonduri Europene



Evaluări societăţi comerciale



Servicii de inventariere a patrimoniului, efectuare şi asistenţă în procesul de inventariere



Transpunerea situaţiilor financiare locale conform standardelor internaţionale, cum ar fi IAS/IFRS,
US-GAAP, HGB, precum şi a altor cerinţe ale clientului



Servicii de raportare financiară conform cerinţelor naţionale şi internaţionale



Servicii de raportare conform IFRS



Implementarea şi asistarea controlului intern



Servicii de investigare a fraudelor, consultanţă în domeniul prevenirii, depistării şi gestionării
riscului de fraudă şi abaterilor profesionale



Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor



Servicii de control asupra respectării normelor legale şi a conformităţii raportărilor fiscale



Servicii de consultanţă privind îmbunătăţirea raportărilor la nivel de grup



Alte servicii de revizuiri financiare, control, activităţi de inventariere, precum şi alte activităţi
adiacente auditului

Pentru Rödl & Partner, misiunile de audit înseamnă servicii oferite conform standardelor locale şi
internaţionale şi reprezintă mai mult decât o confirmare a corectitudinii sistemului dumneavoastră
financiar - contabil. Scopul nostru este de a vă pune la dispoziţie un ansamblu vast de servicii de
audit, raportare, control intern, investigare şi management al riscului, printr-o abordare
individualizată, care are la bază înţelegerea în profunzime a segmentelor de business abordate şi a
normelor ce reglementează activitatea clienţilor noştri.

Audit IT
Auditul IT este cuprins în spectrul larg de servicii pe care compania noastră
interdisciplinară şi internaţională îl oferă clienţilor săi. Echipa specializată a companiei
Rödl & Partner vă poate sprijini prin furnizarea de know-how în domeniul fiscal şi
contabil. După implementarea sistemelor informatice, noi ne angajăm să verificăm
funcţionalitatea şi conformitatea acestora cu cerinţele legale, pentru a vă asigura
de siguranţa sistemelor dumneavoastră interne.
Un

element

major în

auditurile externe îl

constituie

şi

procesul

de revizuire

independentă a infrastructurii IT şi a sistemelor aferente. O astfel de evaluare vă poate
oferi

o

garanţie

a eficacităţii

şi

eficienţei operaţiunilor din

cadrul

companiei dumneavoastră, precum şi o analiză a conformităţii cu reglementările în
vigoare şi a fiabilităţii raportărilor financiare.
Pentru a avea cu adevărat încredere în eficienţă sistemului informatic al afacerii
dumneavoastră, aveţi nevoie de o perspectivă tehnică de management IT,
fundamentată pe seama raportărilor primite de la o echipă de experţi în acest
domeniu. Echipa Rödl & Partner deţine competenţa de a efectua astfel de evaluări şi
de a vă oferi un set de recomandări practice care să includă şi modalităţile care pot
conduce la îmbunătăţirea aspectelor constatate.

Serviciile noastre de audit a sistemelor informatice includ:


Evaluarea sistemului IT din punct de vedere al aplicaţiilor financiar - contabile



Operaţiuni şi procese

de

verificare

a securităţii infrastructurii sistemelor

informatice şi de stocare a datelor


Evaluarea utilizării în mod efcient a resurselor



Reducerea riscurilor şi recomandări de îmbunătăţire a calităţii şi a securităţii
sistemului IT

Serviciul de Investigare a Fraudelor
Serviciile noastre constau în prevenirea, depistarea, investigarea şi semnalarea
potenţialelor fraude şi a neregulilor identificate în domeniul financiar, precum şi
acordarea de consultanţă pentru rezolvarea problemelor constatate. Echipa noastră
verifică toate activităţile desfăşurate în detrimentul acţionarilor, precum şi aspectele ce
vizează deturnarea de fonduri şi de active, fraudă în achiziţiile publice, interpretările
greşite ale contractelor şi conflictele de interese.

Investigarea fraudelor financiare implică, de obicei, analiza următoarelor
riscuri:


Raportare financiară frauduloasă



Raportare falsă ca urmare a deturnării înregistrărilor contabile



Cheltuieli neautorizate, necorespunzătoare, fictive



Influenţa poziţiei proprii, inclusiv comisioane ilegale



Folosirea neadecvată a bunurilor



Încălcări ale legilor şi reglementărilor în vigoare

Serviciile noastre de examinare a fraudelor includ, printre altele, următoarele
activităţi:


Consultanţă în domeniul prevenirii, depistării şi gestionării riscului de frauda şi
abaterilor profesionale



Măsuri de prevenire şi combatere a spălării banilor



Crearea unui sistem de control şi supraveghere în conformitate cu cerinţele legale
care reglementează practicile specifice domeniului



Evaluarea riscurilor pe baza informaţiilor obţinute din sistem



Servicii integrate pentru identificarea şi soluţionarea conflictelor, oferite prin
intermediul echipelor multidisciplinare

Due Diligence
În urma procesului de due diligence, respectiv printr-o evaluare complexă a situaţiei
financiare

a

companiei

dumneavoastră,

specialiştii

Rödl & Partner

analizează

oportunităţile şi riscurile asociate planului dumneavoastră de investiţii. De asemenea,
echipa noastră realizează şi o evaluare a punctele tari şi slabe care corespund ţintei
investiţionale, ţinând cont de specificul legislaţiei ţării şi de condiţiile mediului
economic. Verificarea informaţiei relevante se efectuează într-o strânsă colaborare
cu firma dumneavoastră, fiind realizată în concordantă cu domeniul de aplicare şi
stilul tranzacţiei.

Avantajele pe care le deţine Rödl & Partner în România se referă la o vastă experienţă
acumulată în acest domeniu, o bună cunoaştere a realităţilor de la nivel local şi o
colaborare interdisciplinară a experţilor noştri din toate domeniile conexe: financiar,
fiscal, audit, juridic.

Rödl & Partner vă pune la dispoziţie următoarea gamă de servicii:


Analiza completă a situaţiei financiare a societăţii



Investigarea amănunţită a companiei în vederea identificării factorilor generatori de
valoare care pot determina succesul, precum şi determinarea potenţialilor factori
de risc



Analiza cifrei de afaceri şi a indicatorilor financiari legaţi de performanţă, precum şi
o analiză a elementelor generatoare de cost



Determinarea capitalului de lucru normalizat şi a situaţiei fluxului de numerar



Suport oferit în vederea stabilirii şi negocierii preţului de cumpărare



Analiza surselor de finanţare, a datoriilor existente şi a elementelor restante



Asistenţă în procesul de evaluare a ţintei investiţionale



Examinarea

şi

revizuirea

prognozelor

bugetare

existente şi

identificarea

alternativelor (analiza scenariului)


Stabilirea diferenţelor şi propunerea ajustărilor pentru rapoarte financiare întocmite
conform legislaţiei locale sau standardelor internaţionale HGB, US-GAAP, IFRS

Ca parte a procesului de due diligence financiar, echipa Rödl & Partner va elabora un
studiu consistent pentru evaluarea companiei ţintă, care vă poate sprijini în luarea
deciziilor şi în încheierea unei tranzacţii cu succes.

Audit intern
Auditul intern este instrumentul principal de control al unei organizaţii, fiind necesar
pentru determinarea eficienţei sistemului de management, în vederea îmbunătăţirii
permanente a acestuia. Rezultatele obţinute în urma efectuării auditului intern pun la
dispoziţia conducerii companiei dumneavoastră informaţii importante privind
posibilităţile de optimizare a activităţii firmei. Aceste informaţii vă ajută în
determinarea mãsurii în care obiectivele companiei dumneavoastrã pot fi sau au fost
îndeplinite cu succes.
Mai specific, prin audit intern noi înţelegem un ajutor ºi, totodatã, o sansă pentru
optimizarea permanentă a activităţii companiei dumneavoastră. Scopul auditului
intern este de a investiga procedurile interne şi de a identifica potenţialele deficiente
ale sistemului.
Cum vă putem ajuta să vă adresaţi provocărilor asociate fiecărui domeniu de
activitate cu ajutorul auditului intern:
Achiziţii



de necesitate

Investiţii
 Verificarea procedurii de autorizare a
proiectelor de investiţii

Selecţia furnizorilor şi evaluarea procesul de


negociere


a cheltuielilor

de achiziţii



Evaluarea procesului de monitorizare



Analiza managementului de proiect



ţiei comparative



Verificarea sistemului de capitalizare



ţia bunurilor/serviciilor şi efectuarea



Analiza recuperării investiţiei

plăţilor


aminarea contractelor de achiziţii




Resurse umane şi salarizare
 Evaluarea procesului de pregătire

urilor



a financiar-contabilă

profesională


Examinarea dosarelor salariaţilor şi a
modului de procesare a salariilor

Producţie


Planificarea producţiei



Scoaterea din gestiune şi balanţa pierderilor



Managementul stocurilor

Vânzări


Identificarea şi selecţia clienţilor



Managementul relaţiei cu partenerii şi clientii



Analiza profitabilităţii



Analiza pieţei şi stabilirea preţurilor



Procesarea comenzilor, facturările şi livrările



Analiza obiectivelor angajaţilor, a
procesului de recrutare şi de
dezvoltare profesională



Evaluarea performanţelor salariaţilor

Inventarierea patrimoniului
Scopul principal al procesului de inventariere constă în determinarea situaţiei reale a
tuturor elementelor patrimoniale de activ şi pasiv, având un rol important şi în
managementul riscurilor. Importanţa inventarierii este dată de faptul că prin
intermediul ei se realizează o verificare a modului de gestionare a patrimoniului şi se
stabileşte situaţia reală a companiei în vederea întocmirii situaţiilor financiare anuale
care să ofere o imagine în ceea ce priveşte poziţia financiară şi performanţa entităţii
privind respectivul exerciţiu financiar.

Pe lângă rolul esenţial de verificare a modului de gestionare a patrimoniului care
contribuie la determinarea situaţiei reale din cadrul companiei dumneavoastră,
procesul de inventariere este necesar deoarece există riscul ca pe parcursul desfaşurării
activităţii curente să intervină în structura patrimonială anumite modificări care să nu fi
fost consemnate în documente. Din acest motiv, este foarte important ca datele din
evidenţa contabilă să fie comparate cu situaţia exactă a elementelor patrimoniale.

Compania noastră vă pune la dispoziţie următoarele servicii:


Efectuarea procesului de inventariere



Asistenţă în procesul de inventariere



Evaluarea planificării procesului de inventariere şi analiza dosarelor aferente



Efectuarea inventarierii pe categorii de active si pasive



Analiza modificărilor înregistrate şi a diferenţelor de inventariere



Verificarea înregistrărilor contabile şi a dosarelor gestionarilor



Valorificarea inventarului



Investigarea metodei de evaluare a stocurilor, a modalităţilor de stocare şi a
măsurilor întreprinse pentru reducerea stocurilor

Fiecare persoană contează - pentru Castelani şi pentru noi
Turnurile umane reflectă, într-un mod unic şi metaforic, temelia
culturii organizaþionale a companiei Rodl & Partner. Acestea
încorporează filozofia noastră, dezvoltată în jurul unor idei şi
simboluri cheie, precum: solidaritate, echilibru, curaj şi spirit de
echipă. Ele reprezintă, totodată, creşterea susţinută prin forţele şi
resursele proprii, creştere durabilă ce ne-a ajutat să devenim
corporaþia care suntem astăzi.
"Força, Equilibri, Valor i Seny" (forţă, echilibru, curaj şi bun simþ )
este deviza castelanilor în definirea trăsăturilor esenţiale pentru
ridicarea unui turn uman, motto care descrie, extrem de precis,
valorile fundamentale ce ne definesc, oglindind mentalitatea
noastră.
Prin urmare, Rodl & Partner s-a angajat într-o fructoasă călătorie împreună cu reprezentanţii acestei
tradiţii îndelungate a înălţa turnuri umane.
- Castelanii din Barcelona – în Mai 2011
Asociaþia din Barcelona susþine puternic, printre multe alte lucruri, valoarea acestui patrimoniu
cultural imaterial.
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