Succesul nu cunoaşte limite

PREZENTAREA COMPANIEI

Creştem împreună
„Multe companii străine aleg să investească în România şi, astfel,
beneficiază de o gamă largă de oportunităţi de afaceri, precum
factori de producţie favorabili, personal calificat, proximitatea
geografică de Europa Centrală, mărimea pieţei de vânzări a ţării
fiind a doua cea mai mare din Europa de Est. În România, vă
punem la dispoziţie competenţele echipei noastre de
profesionişti, cu o experienţă vastă, acumulată în cei de peste 15
ani de activitate în consultanţa profesională.”
Rödl & Partner

"Performanţa noastră se sprijină pe spiritul de echipă. O astfel de
abordare ne ajută să înfruntăm orice provocare cu încredere şi
curaj.”
Castellers de Barcelona

Servicii multidisciplinare adaptate nevoilor dumneavoastră
Rödl & Partner este o companie multinaþională
ce oferă servicii de audit, contabilitate şi resurse
umane, consultanþă fiscală şi juridică. Mai mult
decât atât, oferim clienþilor noştri servicii în
domeniul consultanþei în afaceri şi în domeniul
sistemelor informaþionale (IT).

În Germania, Rödl & Partner se află pe locul 6 în
rândul companiilor care oferă servicii contabile şi
pe locul 16 în topul celor mai mari companii de
consultanþă juridică. Cabinetele de consultanþă
juridică aflate în lume se află într-un parteneriat
avocaþial distinct.

Fondată în 1977, în Nürenberg, Germania,
Rödl & Partner s-a extins prin 107 de birouri în
50 de ţări, creşterea companiei fiind răspunsul
solicitărilor clienţilor noştri. Astăzi avem 111
parteneri în întreaga lume şi 4.200 de angajaţi,
dintre care 422 sunt avocaþi sau jurişti, 260
contabili şi 396 consultanţi fiscali.

Ca una dintre puþinele firme cu adevărat integrate
la nivel global, continuăm să creştem prezenţa
noastră în toate destinaţiile importante pentru
investiţiile străine, internaþionale. Experienţa ne
spune că avem la fel de mult de învăţat despre
obiceiurile de afaceri locale cu cât putem la rândul
nostru ajuta şi acest lucru ne ajută să ne integrăm
mai repede în comunitate.

În strânsă colaborare cu clienţii noştri
dezvoltăm un mix reuşit de soluþii, întemeiate
pe seama unei combinaþii eficiente de
cunoştinþe
economice,
fiscale,
juridice,
tehnologice şi de afaceri, pe care le
implementăm împreună - atât la nivel local,
cât şi internaţional.

Esenţa filosofiei de afaceri a companiei Rödl &
Partner constă în adaptarea permanentă a
soluþiilor în funcþie de nevoile de afaceri ale
clienþilor noştri. Nu există un model standard şi
general aplicabil, abordarea noastră fiind la fel de
diferită ca şi cerinţele dumneavoastră.

„De peste 15 ani, lucrăm împreună cu responsabilitate pentru a reuşi să fim cât mai aproape de clienţii
şi partenerii noştri, pe care îi susţinem constant în dezvoltarea afacerilor, transformând competenţele şi
cunoştinţele detinuţe în valoare adăugată.”

Valorile noastre:
Orientare către client
Calitate germană
Reţeta succesului nostru constă într-o orientare
strategică ce nu poate fi găsită în nicio altă parte –
o companie germană cu performanţe şi capacităţi
deosebite de a întrece aşteptarile clienţilor din
toate pieţele în care activează, fiind în acelaşi timp
dedicată susţ
i mijlocii,
oriunde în lume s-ar afla.

Caracter internaþional
Obiectivul nostru este să construim o familie
globală de companii partenere din întreaga lume,
care să colaboreze în permanenţă, depăşind
barierele geografice, culturale sau de afaceri,
pentru a furniza servicii profesionale la cele mai
înalte standarde de calitate şi excelenţă.

Spirit de echipă
Rödl & Partner nu este o simplă colecţie de
contabili, auditori, avocaţi, consultanţi fiscali şi
de afaceri, care lucrează independent unii de
alţii. Una dintre cele mai importante caracteristici
ale companiei noastre, pe care o promovăm cu
mândrie, este munca în echipă, strâns
interconectată în toate segmentele de business
abordate. Considerăm că spiritul de echipă şi
angajamentele colective sunt elemente cheie,
care pot marca o diferenţa pe piaţă,
repezentând aptitudini necesare, în măsură să
evidenţieze capacitatea şi pregătirea noastră de
a răspunde eficient nevoilor clienţilor.

Deţinem competenţa necesară pentru a ne susţine
clienţii astfel încât acestia să-şi clădească o afacere
puternică, prin pisma serviciilor individualizate şi de
înaltă calitate, printr-o analiză sistematică a
problemelor organizatorice existente şi dezvoltarea
unor strategii cu ajutorul cărora săîmbunătăţească în permanenţă performanţele. Ne
bazăm pe experienţa dobândită într-o varietate de
discipline a speciali
tri pentru a ne alinia
nevoilor specifice ale fiecărui sector de business în
care activează partenerii noştri.

Consecvenţă partenerială
Ne ghidăm după un principiu clar: o singură
persoană de contact care să coordoneze
permanent relaţia noastră cu clientul – un
manager de proiect care să lucreze direct cu
clientul nostru, asigurând transparenţă totală,
ajutând în toate aspectele legate de problema
pusă în discuţie, oferind totodată expertiza
necesară în cazul în care situaţia o cere. Este o
abordare în care am investit, în mod conştient,
pentru că noi credem că este cel mai bun mod de
a sprijini, înţelege şi depăşi nevoile clienţilor
internaţionali.

Management vizionar
Am reuşit întotdeauna să răspundem cât mai
precis problemelor specifice ale clienţilor noştri, pe
seama unei combinaţii perfecte între forţa
exemplului managerial, spiritul de echipă, ambiţie,
echilibrul şi expertiză, într-o gamă variată de
domenii profesionale. Ingredientul esenţial pentru
a ne susţine creşterea este dezvoltarea unui mediu
de muncă deschis comunicării, consolidarea unor
relaţii puternice şi durabile care, în final, se
transpun în loialitate şi serviciu pus în slujba
clientului.

Rödl & Partner în România
-Audit financiar-Consultanţă legală, fiscală şi de business-Contabilitate şi resurse umane-
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Despre companie
Rödl & Partner s-a implicat pe piaþa românească încă din 1998. Pe măsură ce am acumulat experienþă pe
piaţă, susþinută de o creştere constantă a cifrei de afaceri şi a numărului clienþilor, am deschis birourile din
Timişoara, Cluj-Napoca

. Rödl & Partner România are momentan peste 80 de avocaþi, auditori,

consultanþi fiscali şi experþi contabili.
Gama de servicii oferite:


Audit



Consultanþă fiscală



Consultanþă juridică



Servicii de contabilitate şi resurse umane



Consultanţă în managementul resurselor umane



Consultanţă de management şi afaceri



Servicii de informare şi consiliere profesională



Tranzacþii internaþionale

Rödl & Partner este o companie multidisciplinară, specializată în servicii de audit, contabilitate şi resurse
umane, consultanþă fiscală, juridică şi de afaceri. Suntem alături de clienþii noştri şi îi susþinem în
dezvoltarea afacerii lor prin creşterea valorii organizaþionale. Avem o abordare individuală, personalizată a
fiecărui client şi a fiecărui membru din echipa noastră. Încrederea în munca de echipă, calitatea şi serviciile
personalizate reprezintă baza filozofiei noastre organizaþionale.
Rödl & Partner România pune la dispoziþia clienþilor săi o gamă largă de servicii integrate şi de soluþii cu un
raport bun calitate/preþ, acoperind toate aspectele administrative şi legale ale afacerii. Oferirea unei game
cuprinzătoare de servicii reprezintă unul din obiectivele noastre principale.

Factori de succes

Excelenţă

Profesionalism şi
integritate

Gândire globală

Angajament

Servicii oferite
Audit
Auditul a reprezentat dintotdeauna cel mai cuprinzător şi individualizat serviciu, perfect adaptabil situaţiei
pieþei. Avem calificarea de a efectua audit financiar în conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit
a situaþiilor financiare întocmite potrivit RAS, IFRS, German GAAP (HGB) şi US-GAAP. Suntem certificaþi ISO
9001 şi ISO 14001, fiind astfel dedicaþi aplicării unui sistem integrat de management al calităþii şi de mediu
pentru serviciile de audit financiar, contabilitate şi consultanþă în domeniul fiscal. Asistăm clienþii noştri în
cadrul următoarelor activităþi:


Auditul statutar/voluntar al situaþiilor financiare anuale



Controale independente şi proceduri convenite



Audit intern, auditul taxelor şi auditul sistemelor informaţionale



-diligence



Audit-IT



Transpunerea situaþiilor financiare locale conform standardelor internaþionale, cum ar fi
IAS/IFRS, US-GAAP, HGB, precum şi a altor cerințe ale clientului



Servicii de raportare financiară conform cerințelor naţionale şi internaţionale



Servicii de raportare conform IFRS



Implementarea şi asistarea controlului intern



Servicii de investigare a fraudelor



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



Servicii de consultanţă în îmbunătăţirea raportărilor la nivel de grup



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

Consultanþă fiscală
Antreprenorii au nevoie de un partener de încredere care să le faciliteze drumul în procesul fiscal, motiv
pentru care le punem la dispoziþie asistenþa noastră profesională, materializată în:


Servicii de consultanţă fiscală la nivel local şi internaţional



Servicii de certificare a declaraţiilor fiscale



Servicii de transfer pricing şi elaborarea dosarului preþurilor de transfer



Impozitare în cadrul UE



Servicii de asistenţă fiscală privind angajaţii transfrontalieri (Consultanţă pentru expatriaţi)



Servicii de asigurare a concordanţei cu legislaţia fiscală în vigoare



Scenarii fiscale şi evaluări de taxe



Asistenţă pe parcursul controalelor fiscale



Informări periodice legislative, comentarii şi interpretări fiscale



Cadru de impozitare în conformitate cu convenţiile de evitare a dublei impuneri (Withholding
tax)

Consultanþă juridică
Avocaþii noştri sunt într-o continuă interacþiune cu auditorii şi consultanþii fiscali, ceea ce conduce la soluþii
detaliate complete pentru speþele complexe ale clienþilor noştri, la cel mai înalt nivel calitativ.
Experþii noştri au competenþe în:


Servicii corporative



Fuziuni şi achiziþii



Codul muncii



Consultanþă comercială



Proprietate intelectuală



Energii regenerabile



Tranzacþii internaþionale

Servicii de contabilitate şi resurse umane
Cu ajutorul serviciilor externalizate de consultanþă financiar-contabilă puteþi degreva anumite
departamente de un volum considerabil de muncă. Echipa noastră calificată, responsabilă şi proactivă este
întotdeauna pregătită să dea curs solicitărilor dumneavoastră.
Vă putem oferi următoarele servicii:
 Evidenţă financiar-contabilă
 Revizuirea evidenţelor contabile
 Servicii certificare bilanţuri contabile
 Servicii de salarizare
 Servicii de administrare resurse umane
 Servicii de furnizare şi de management al forţei de muncă
 Raportări financiare conform standardelor internaþionale, cum ar fi IAS/IFRS, US-GAAP, HGB
 Sisteme informaþionale de management

 Raportãri contabile în funcþie de cerinþele grupului de firme
 Managementul fluxului de numerar

 Tranzacþii legate de plăţi (management financiar)
 Contabilitate managerială şi de gestiune
 Consultanţă pentru pregătirea manualului de politici contabile
 Externalizarea serviciilor de control intern
 Optimizarea proceselor de afaceri
 Consultanþã financiar – contabila
 Asistenþã pentru înfiinþarea unei societãþ

Servicii de consultanţă în managementul resurselor umane


Elaborarea strategiilor de resurse umane şi asistenţă în implementarea acestora;




Planificarea strategică a resurselor umane ºi managementul carierei;



Evaluarea performanþelor angajaþilor;



Elaborare proceduri de motivare, stimulare ºi recompensare a personalului;



Suport în identificarea celor mai bune metode de pregătire şi perfecţionare a angajaţilor;



Întocmirea fiºelor de post, a organigramelor ºi a deciziilor, a contractelor individuale de muncă
(CIM) ºi a actelor adiþionale (AA);



Conceperea regulamentului de ordine interioara (ROI) ºi a regulamentului de organizare ºi
funcþionare (ROF), precum ºi elaborarea Contractului Colectiv de Muncă;



Consultanþa privind probleme legate de legislaþia muncii.

Consultanþă de management ºi afaceri
Strategiile durabile, care ajută în procesul de dezvoltare şi inovare al afacerii, odată cu reducerea costurilor
şi valorificarea talentului, sunt elemente tot atât de importante, precum deţinerea agilităţii şi creativităţii
necesare de a răspunde cu rapididate schimbărilor de pe piaţă. Pentru a surprinde în profunzime
complexitatea unei afaceri, pentru a identifica corect problemele şi pentru a vă ajuta să înfruntaţi
provocările, echipa noastră de consultanţi, făcând apel la cunoştinţele locale şi internaţionale, vă poate
sprijini dezvoltând soluţii şi strategii adresate specific nevoilor dumneavoastră.
Vă putem asista în cadrul următoarelor activităţi:


Planificare, bugetare şi control financiar



Managementul proiectelor



Managementul proiectelor pentru modificările intervenite în structura corporativă



Restructurare şi managementul crizei



Programul de reducere a costurilor şi restructurare prin valorificarea la maxim a capabilităţilor şi
potenţialului companiei ( SCOP)



Managementul riscului operaţional



Fuziuni & achiziţii – consultanţă cuprinzătoare pentru tranzacţii



Asistenţă în obţinerea de finanţare externă pentru ajutoarelor de stat, EU Grants & Incentives şi
pentru alte proiecte de investiţii şi achiziţii



Consultanţă de marketing şi dezvoltare



Managementul interimar al companiilor şi liniilor de business



Evaluarea societăţilor sau a componentelor acestora /Evaluarea afacerii



Evaluare corectă a preţului pentru oferte publice, preluări şi achiziţionare de valori mobiliare



Consiliere start-up



Analiza oportunitãþilor de finanþare nerambursabilã



Consultanþã accesare Fonduri Europene ºi managementul proiectelor

Servicii de informare şi consiliere profesională


Furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;



Evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;



Dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în
vederea luării de către acestea a deciziei privind propria cariera;



Instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.

Tranzacþii internaþionale
Într-un mediu economic în care acordurile internaþionale sunt în prim plan, vă oferim asistenþă în
următoarele domenii:


Misiuni internaþionale



Servicii de due-diligence financiar, de taxe, management şi juridice



Consultanţă pentru fuziuni, vânzări şi achiziţii



Consultanţă privind gestionarea capitalului propriu

Alte servicii


Alte forme de învăţământ (seminarii/traininguri, cursuri de formare profesională)



Activităţi combinate de secretariat



Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei



Activităţi ale holdingurilor



Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate



Activităţi de studierea pieţei şi de sondare a opiniei publice



Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice

Competenþele echipei
Cine vă stă la dispoziþie?
Asistarea clientului nostru este coordonată de unul dintre partenerii noştiri, care are în acelaşi timp şi
responsabilitatea selecþiei personalului ce urmează a fi implicat într-un proiect.

Anca Sucală
Partener
Telefon: + 40 (21) 230 22 75
E-Mail: anca.sucala@roedl.pro

Bogdan Frăþilă
Partener
Telefon: + 40 (21) 310 21 62
E-Mail: bogdan.fratila@roedl.pro

Tabelul de mai jos arată structura companiei pe departamente, exceptând cadrul administrativ şi al

conducerii Rödl & Partner în România:

Poziþia
Poziția
Departamentul de audit:
Audit Manager
Audit Senior
Audit Junior
Contabilitate şi salarizare:
Contabil senior
Contabil junior
Inspector resurse umane
Departamentul juridic:
Avocat senior
Avocat
Departamentul de
consultanţă:
Consultant juridic
Consultant fiscal
Business Consultant

Numărul
Număr dede
angajaţi
angajați

Detalii
Detalii

3
10
5
10
20
7
1
8
2
7
1

2 Parteneri
3 Parteneri Asociaţi
***
10 Auditori Certificaţi
7 Consultanţi Fiscali
22 Experţi Contabili
9 Avocaţi

Vă oferim cunoştinþele şi experienþa echipei noastre, dedicată mulþumirii clienþilor, care ne oferă încredere
şi ne motivează să găsim cu responsabilitate cele mai potrivite soluþii.
Avantajele colaborării cu Rödl & Partner sunt :


Standarde germane de calitate



Construirea unor legături puternice şi durabile



Servicii profesionale la cele mai înalte standarde de calitate şi excelență



Soluţii şi consiliere de specialitate



Expertiză, sprijin şi îndrumare



Tratament unitar pentru grupurile de firme cu care colaborăm la nivel internaþional



Valoare adăugată

Considerăm că Rödl & Partner are construită o structură calitativă care asigură un nivel excelent şi
uniform al serviciilor activate. Ne adresăm dumneavoastră ca un viitor partener de afaceri concomitent cu
garantarea calităþii serviciilor noastre prompte, împreună cu dedicaþia, flexibilitatea şi profesionalismul
echipei noastre.

Majoritatea clienţilor noştri sunt companii medii şi mari, de origine germană sau internaţională.
Compania noastră are o istorie bogată şi de succes cu partenerii şi clienţii care activează în sectoare
precum: industria automotive, industria alimentară, industria farmaceutică, industria chimică si
petrochimică, industria textilă şi de confecţii, industria electronică şi electrotehnică, comert, imobiliare,
construcþii şi IT. Echipa noastră multidisciplinară dispune de cunoştinţe variate şi experienţă relevantă în
domeniul softurilor de contabilitate şi a sistemelor informaţionale complexe pentru afaceri, printre care
putem menţiona : SAP, SAP Business One, Navision, ABAS, Mentor, Ciel, Saga, Amadeus.
Ne bazăm pe experienţa dobândită într-o varietate de discipline a specialiştilor noştri pentru a ne alinia
nevoilor specifice ale fiecărui sector în care activează partenerii noştri.

REFERINŢE CLIENŢI

“ Rödl & Partner România este partenerul pe
care ne bazăm de la începutul activităţii
noastre. Flexibilitatea şi rapiditatea de a ne
oferi soluţii sunt cele care o diferenţiază.
Profesionalismul şi experienţa, îmbinate cu
expertiza, creează tabloul complet.”
Cătălina Handoreanu
Controller
Parfumerie Douglas S.R.L.

„Fără discuţie, Rödl & Partner este o companiei
de top, pentru care chiar s-ar merita schimbarea
titulaturii din Big4 în Big5. Mai mult, considerăm
că pe lângă serviciile oferite, Rödl & Partner
reuşeşte să vină întotdeauna cu un plus de
valoare, prin flexibilitate şi apropierea reală de
problemele clientului, o abordare pe care Big4 nu
evoluţia pozitivă din ultimii ani creşte încrederea
în rândul clienţilor şi recomandă colaborarea cu
firma Rödl & Partner.”
Director general adjunct
SC HPT HUMBELPRODUCTIONSTECHNIK SRL

“ Apreciem foarte buna colaborare cu Roedl &
Partner Bucureşti! Pentru companiile străine este
important suportul unui partener local, care
poate oferi soluţii rapide i practice, mai ales în
aspectele fiscale. "
Robert Hofbauer
Tax
ANDRITZ Energy & Environment GmbH

Contact

Contact

Divizia Rödl & Partner din România este formată din 3 firme. Creşterea rapidă nu este prioritatea companiei
noastre. Tindem mai degrabă spre o creștere durabilă. Creştem atât de repede pe cât ne putem instrui
oamenii, asigurându-ne mai întâi că personalul nostru are aptitudinile necesare şi este pregătit să facă faþă
nevoilor clienþilor.
›

Bucureşti

›
›
›

014453 Sector 1,
Calea Floreasca nr 55
Grand Offices

›

Etaj 2

Etaj 4

›
Roedl & Partner Outsourcing SRL
›
›
›
›
›
›
›

›
›

Tel.: 021 230 22 75
Fax: 021 231 48 35
e-mail: Bucharest@roedl.pro

SCP “Fraţilă, Rodl & Partner” SCA
›
›
›
›
›

Tel.: 021 310 21 62
Fax: 021 310 21 72
e-mail: Bucharest@roedl.pro

Roedl & Partner Audit SRL
Tel.: 021 230 22 75
Fax: 021 231 48 35
e-mail: Bucharest@roedl.pro

Cluj-Napoca
Bd. Nicolae Titulescu nr. 4, et. 1
›
›
›

Tel.: 0364 401891
Mobil: 0725 680 473
e-mail: Cluj@roedl.pro

›
›
›

Timişoara

Timişoara

Tel.: 0356 177 266
Fax: 0356 177 267
e-mail: Timisoara@roedl.pro

›
›

Sibiu
Str. Scoala de Inot, nr.22, etaj 1
Tel.: 0369 425 999
e-mail: sibiu@roedl.pro

Sibiu

Bucureşti

Bd. Revoluþiei, nr.20, et.1, ap.2

›
›
›
›

›

Cluj

›
›
›

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 reprezentanþii acestei tradiþii 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.

www.roedl.com/ro

