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CINE SUNTEM

Înfiinţată în anul 2000, compania R&M Audit a devenit lider în soluţii fiscale 
şi contabile inteligente, care au la bază competenţa în domeniul financiar, 
completată de o viziune avangardistă asupra mediului de business. 

Alături de serviciile noastre de contabilitate, audit şi consultanţă fiscală, 
managerii au nevoie de consiliere pentru a-şi dezvolta afacerile într-un mediu 
competitiv şi pentru a beneficia la maxim de  orice prevedere legală privind 
fiscalitatea, aşa încât le oferim atât soluţiile de care au nevoie pentru a fi 
performanţi, cât şi o bază solidă pe care business-ul să poată evolua. 

Credem în dezvoltarea afacerilor clienţilor noştri şi suntem mereu la curent 
cu provocările pe care aceştia le întâmpină: suntem creativi, învăţăm din 
fiecare experienţă şi avem soluţii care aduc întotdeauna un plus de valoare 
oricărui partener; orientaţi spre rezultate, alegem adesea căi inovatoare 
pentru a le obţine, iar realizările noastre se regăsesc în obiectivele atinse 
alături de fiecare client. 

Misiunea noastră este de a consilia clientul în toate etapele activităţii sale şi 
de a-l îndruma în procesele de decizie. Îi arătăm cea mai eficientă cale pentru 
a-şi atinge obiectivele de business şi pentru a se dezvolta în continuare.

Suntem conduşi de valori care conferă încredere:

w Eficienţă
w Profesionalism
w Promptitudine
w Spirit de iniţiativă
w Inventivitate

Principiile solide, grija şi respectul de care dăm dovadă definesc echipa R&M 
Audit, iar promisiunea noastră este de a îndeplini întotdeauna orice 
angajament asumat. Atingem mereu obiectivele pe care şi le propune fiecare 
dintre cei peste 200 de clienţi care beneficiază de serviciile noastre.

R&M Audit este certificată de Camera Auditorilor Financiari din România, 
Camera Consultanţilor Fiscali, precum şi de către Corpul Experţilor Contabili 
şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR).  În anul 2008, R&M Audit 
a urcat pe locul 6 în topul CECCAR după cifra de afaceri şi, tot de atunci, ocupă 
locul 4 în clasamentul firmelor româneşti de audit şi contabilitate - Bucharest 
Business Week (BBW) Book of Lists.

După 10 ani de activitate, 
R & M  A u d i t  a r e  u n  
portofoliu de peste 200 de 
clienţi şi ocupă în prezent 
locul 6 în topul CECCAR 
după cifra de afaceri. 

CINE SUNTEM



SERVICII
Audit 

Consultanta

SERVICII

Pentru a putea face planuri de viitor trebuie să ştii unde 
te afli în prezent, iar serviciile noastre complete de audit 
oferă o imagine clară a afacerii tale. Ca expert financiar, 
R&M îţi oferă viziunea proaspătă şi independentă 
necesară pentru «a exploata» o conjunctură favorabilă 
sau a beneficia de oportunităţile apărute. Un audit 
profesionist oferă întotdeauna libertatea de a decide în 
cunoştinţă de cauză, având la orizont cele mai probabile 
scenarii de business.

w Auditarea situaţiilor financiare şi audit intern

w Retratarea situaţiilor financiare conform IAS şi IFRS

w Auditarea proiectelor europene ISRS 4400 ISA 800

w Due diligence reviews

w Certificarea bilanţurilor contabile şi cenzorat

w Situaţii financiare statutare şi de grup

w Revizii contabile şi angajamente de compilare

Consultanţa R&M acoperă la superlativ domeniile 
fiscal, financiar şi contabil, trecând mai departe către 
instrumentele şi soluţiile necesare unui start-up 
business, extinderii afacerii, preluării unei companii, 
proiectelor finanţate prin fonduri europene etc. 
Consultanţii noştri parcurg toate etapele de analiză, 
dezvoltare a soluţiilor optime şi, respectiv, implicare în 
implementarea acestora. 
R&M trece graniţa obişnuită a unui furnizor de servicii 
şi devine, pentru fiecare client, un partener pe a cărui 
dedicaţie, perseverenţă şi implicare te poţi baza.

w Consultanţă fiscală, certificarea declaraţiilor fiscale 

w Rambursare TVA – pregătire, susţinere în faţa 
organelor fiscale, mediere

w Optimizare şi soluţii fiscale în conformitate cu legile 
în vigoare

w Servicii de consultanţă pentru proiecte europene, 
asociaţii, ONG-uri etc.

w Asistenţă şi consultanţă pentru începerea unei 
afaceri, inclusiv privind obţinerea de credite, 
menţinerea relaţiei cu departamentul de analiză al 
băncii

w Consultanţă financiară şi raportări manageriale

w Evaluarea businessului, consultanţă în procesul de 
achiziţie / vânzare 

w Întocmirea dosarelor de licitaţii, certificate şi 
scrisori de eligibilitate, preţuri de transfer

w Fuziuni, divizări, consolidări de grup 

w Analiza fluxurilor financiare şi de cashflow, 
întocmire buget de venituri şi cheltuieli 

w Planificare fiscală internaţională

R&M Audit oferă consultanţă 
c o m p l e t ă  c l i e n ţ i l o r  s ă i .  
Îi însoţim prin hăţişul fiscal pe 
tot parcursul dezvoltării afacerii 
şi oferim soluţii pentru decizii 
m a n a g e r i a l e  i n s p i r a t e .  



SERVICII

R & M  A u d i t  o f e r ă  
o  g a m ă  v a r i a t ă  d e  
s e r v i c i i ,  d e  l a  
contabilitate şi salarizare 
p â n ă  l a  a u d i t  ş i  
consultanţă financiară. 

SERVICII

Contabilitate
Un bun contabil îţi asigură mai mult decât ordinea în 
documentele fiscale şi îndeplinirea obligaţiilor către 
stat: acesta identifică şi aplică cele mai bune soluţii 
pentru fiecare client în parte şi, mai ales, oferă 
permanent consultanţă contabilă preventivă, astfel 
încât cele mai bune măsuri să poată fi luate la timpul 
potrivit, iar beneficiile să poată fi maximizate.

w Lucrări contabile complete, de la acte primare la bilanţ

w Raportări lunare, trimestriale, anuale către organele 
fiscale

w Evidenţă pe articole bugetare şi centre de cost

w Depunerea tuturor declaraţiilor specifice legale în 
vigoare

w Organizarea funcţiei contabile, fluxuri şi proceduri

w Asistenţă în implementarea unui soft integrat de 
contabilitate

Salarizare
Activităţile privind resursele umane dintr-o companie 
au devenit din ce în ce mai complexe, necesită un 
volum de muncă din ce în ce mai mare şi, în plus, sunt 
adesea... delicate. De aceea, pentru clienţii săi, R&M 
îndeplineşte multiple roluri în acest domeniu, de la 
servicii regulate de salarizare la sarcini dificile precum 
asistenţă în medierea conflictelor de muncă sau 
reprezentare în caz de litigii de muncă.

w Servicii complete de salarizare

w Contracte de muncă individuale şi colective

w Asistenţă la întocmirea ROI şi medierea conflictelor 
de muncă

w Reprezentarea în caz de control sau litigii de muncă

w Întocmirea şi depunerea declaraţiilor lunare specifice

w Relaţia cu Camera de Muncă

Controlling
Sistemul de controlling îţi asigură o imagine clară 
asupra afacerii tale, obiectivelor urmărite şi, respectiv, 
activităţilor financiare, întreaga planificare strategică 
bazându-se pe această facilitate.

w Procedurare şi cerinţele sistemului actual

w Transformarea sistemului contabil în contabilitate de 
management

w Planificare şi bugetare în sistemul de Controlling

w Management strategic şi controlling strategic

w Aspecte individuale pe departamente sau 
organizaţie, centru de profit, articol de buget

Arhivare
Păstrarea şi evidenţa tuturor documentelor legate de 
activitatea unei firme sunt obligatorii prin lege, iar 
R&M vă consiliază privind organizarea  dosarelor în 
acord cu legile în vigoare. 

w Asistenţă în vederea întocmirii dosarelor conform 
reglementărilor arhivelor naţionale

w Asistenţă la întocmirea Nomenclatorului Arhivistic



EXPERTIZĂ

EXPERTIZA
Portofoliul nostru de peste 200 de 
clienţi ne conferă o expertiză 
extinsă pe multiple domenii de 
activitate, de la farmaceutice, 
producţie şi servicii financiare la 
publicitate, agenţii de turism etc.

“Pentru furnizorii noştri, suntem unul dintre cei mai 
pretenţioşi clienţi deoarece avem standarde foarte înalte în 
ceea ce priveşte calitatea produselor şi promptitudinea 
serviciilor care ne sunt livrate. Însă, oricât am fi fost de 
exigenţi, pe parcursul celor 9 ani de colaborare cu R&M Audit, 
aşteptările noastre au fost depăşite: am primit, în cel mai 
scurt timp posibil, cele mai competente şi avantajoase soluţii 
pentru situaţiile cu care ne-am confruntat, de la 
contabilitate şi salarizare la audit şi servicii conexe. Cred că 
R&M a stabilit noi standarde privind serviciile în domeniul 
contabilităţii şi consultanţei fiscale” 

Eugenia DUMITRU, General Manager 
MONTEKO Slovenia

“Am învăţat şi înţeles la timp că domeniile contabilitate şi, 
respectiv, fiscalitate sunt de o importanţă crucială pentru 
evoluţia unei companii. Un contabil bun trebuie să meargă 
cu mult peste limitele înregistrării unor cifre, să acţioneze 
preventiv, să explice pe înţelesul acţionarilor, să propună 
soluţii, astfel încât să scutească, în condiţiile legii, mulţi bani 
şi mult efort. Un bun consultant în fiscalitate trebuie să ridice 
aceste beneficii la apogeu, mergând până la limite pentru 
maximizarea profitului prin minimizarea costurilor. În 
calitate de clienţi R&M am profitat din plin de faptul că am 
găsit aceste competenţe în echipa lor.”

Lucian ALEXANDRU 
Financial & Supply Chain Manager 
MECRO SYSTEM SRL

Printre ariile noastre 
de expertiză se numără: 

w Agricultură
w Asigurări
w Brokeraj
w Comerţ
w Construcţii şi amenajări
w Farmaceutic
w Fonduri structurale
w Fundaţii
w Imobiliar
w Import-export
w IT
w Media
w Mediu
w Piscicultură
w Producţie
w Publicitate
w Reprezentanţe comerciale
w Resurse umane
w Turism

Cu un portofoliu de peste 200 de clienţi, în cei aproape 10 ani de activitate, R&M Audit a avut privilegiul 
de a cunoaşte particularităţile mai multor sectoare. Fiecare proiect la care am lucrat ne-a dezvoltat aria 
de expertiză, astfel încât, indiferent ce afacere conduci, o vom cunoaşte şi susţine prin servicii adaptate 
business-ului tău. Păstrăm o viziune globală, dar consiliem fiecare client ţinând cont de mediul său de 
business, industria din care face parte, obiectivele proprii şi etapa de dezvoltare. 



PARTENERI

Evoluăm alături de 
partenerii noştri şi 
investim aceeaşi 
energie şi pasiune în 
f i e c a r e  p r o i e c t  
dezvoltat împreună.  

PARTENERI

Aprecierea clienţilor care au încredere în noi este 
marca succesului R&M Audit. De aceea, în plus faţă 
de serviciile noastre “croite” pe măsura fiecărei 
afaceri, le oferim soluţii de business complete, 
furnizate alături de parteneri redutabili:

w Înfiinţare şi administrare de societăţi comerciale
w Proprietate intelectuală
w Relaţii de muncă
w Concepere şi redactare de contracte
w Concilieri directe
w Litigii şi arbitraj

w Identificarea celor mai eficiente şi rapide soluţii de 
finanţare/refinanţare, credite pentru investiţii, leasing 
auto/echipamente etc. 

w Elaborarea dosarului de aplicaţie şi managementul 
relaţiilor cu banca

w Asistenţă în evaluarea necesităţilor şi particularităţilor 
financiare

w Asistenţă în alegerea strategiei de investiţii potrivite şi a 
produselor oferite de instituţiile de profil

w Facilitarea legăturii cu instituţiile financiare şi a 
deschiderii de conturi

w Actualizarea permanentă a performanţelor 
portofoliului de investiţii

w Ajustarea periodică, după caz, a portofoliului pentru a 
reflecta posibile schimbări în situaţia pieţei sau pentru 
a profita de noi oportunităţi

Legal

Credite, [re]finanţări şi leasing-uri

Planificare fiscală internaţională 

Protecţia şi inspecţia muncii 

Recuperare debite



INSTRUMENTE UTILE
C o n s u l t a n t u l  R & M  
Audit pune la dispoziţia 
c l ienţ i lor  să i  toate  
informaţiile de care 
aceştia au nevoie în 
planificarea financiară. 

INSTRUMENTE 
UTILE

Informaţiile abundă în domeniul financiar-contabil şi cunosc o dinamică 
ascendentă; consultanţii R&M Audit sunt întotdeauna la curent cu toate 
noutăţile legislative, folosindu-şi experienţa şi cunoştinţele pentru a construi 
şi aplica strategii creative ale căror beneficii se regăsesc la rubrica «Profit». 

Credem în relaţiile de business pe termen lung, iar consilierea clienţilor 
noştri depăşeşte limitele serviciilor pe care aceştia le aşteaptă iniţial: 
soluţiilor inteligente le adaugăm instrumente creative şi utile, cu valoare 
adaugată ca resurse de timp şi efort financiar, website-ul nostru –

 – fiind cel mai bun exemplu în acest sens. Pentru a oferi 
clienţilor săi informaţii în timp real, R&M Audit a lansat pe website-ul său o 
aplicaţie care vă permite să fiţi oricând la curent cu datele financiare care 
ţin de compania dumneavoastră. Accesarea este complet securizată şi se 
realizează de către fiecare client în parte. În plus, newsletter-ul R&M Audit, 
distribuit electronic în fiecare lună, conţine detalii şi clarificări privind 
diferite aspecte legislative, studii de caz, evenimente din domeniu etc. 
Alături de acestea, website-ul  cuprinde o serie de alte 
instrumente extrem de utile în activitatea de zi cu zi. 

w Situaţii financiare personalizate

w Documentele de sinteză pentru depunerea declaraţiilor

w Newsletter

w Curs valutar

w Calculator de credite

w Link-uri utile: date financiare despre companii, informaţii publice privind 
acţionariatul firmelor, garanţii şi ipoteci din arhiva electronică, 
verificarea codurilor valide de TVA în sistem VIES, contribuabili inactivi, 
obligaţii restante, formulare persoane fizice şi juridice

w Convenţiile de evitare a dublei impuneri

w Plafoane diurne şi cazări

w Calendarul obligaţiilor 2009

w Informaţii statistice – inflaţie 

 
www.rmaudit.ro
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CONTACT

Preciziei Business Center - Tronson I - Etaj 1, Telefon/Fax:  +40 (21) 313 1060 
B-dul. Preciziei nr. 1, Sector 6, Telefon/Fax: +40 (21) 313 0606 
Bucureşti, 062202, România Telefon/Fax: +40 (21) 313 0484

Mobil:             +40 372 732 198
E-mail:           office@rmaudit.ro

Bucuresti¸


