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A înțelege și a valorifica la maximum drepturile și obligațiile unei companii sunt o formă de artă în zilele
noastre. Abordările inovative și eficiente în domeniul serviciilor contabile, capacitatea de a fi permanent
la curent cu toate reglementările și taxele, soluțiile software care vă permit să faceți față cu ușurină
unui volum mare muncă, și serviciile personalizate sunt doar câteva dintre calitățile ce i-au adus frmei
Contexpert un binemeritat loc 5 în topul național al celor mai bune firme de contabilitate din România.
După dezvoltarea acestei afaceri, încă de la visul îndrăzneț și ambițios de acum 15 ani și până la respectatul
grup de companii de astăzi, care operează cu succes în fiecare zi în interestul celor 120 de clienți din
toată țara, în 2011 am primit o nouă recunoaștere a eforturilor noastre și, de data aceasta, și apreciere
internațională. Contexpert s-a alăturat dinamicei rețele de firme de contabilitate și consultanți de afaceri
independenți HLB International.

Cuvânt înainte

„Regula numărul 1: Nu pierde niciodată bani. Regula numărul 2: Nu uita niciodată regula nr. 1”, declara
Warren Buffet, un vizionar care înțelege perfect complexitatea operațiunilor financiare. Aceasta este și
misiunea noastră: să ne consiliem clienții cu privire la contabilitate și taxe, să fim busola lor prin hățișurile
legislației în continuă schimbare, astfel încât niciodată să nu piardă bani.

Creată în 1969, HLBI este o rețea internațională de contabilitate care deservește clienți din peste 100
de țări prin intermediul firmelor membre. HLB International este membră a Forumului de Firme și se
concentrează pe calitate si servicii personalizate, cerute de auditurile regulate de calitate a tuturor firmelor
membre, un manual de audit internațional updatat în conformitate cu standardele ISA și prin aderarea la
corpuri profesionale externe, preocupate de aspecte de calitate.
„Suntem foare încântați să primim firma Conexpert Consulting in rețeau HLBI. Este o firmă progresivă,
de înaltă calitate, care va consolida poziția HLBI în Europa de Est. România a trecut printr-o perioadă
de creștere seminificativă a PIB-ului înainte de criza economică mondială și ne așteptăm să continue
această creștere, pe măsură ce tot mai multe companii internaționale aleg România pentru a-și extinde
oportunitățile de afaceri”, spune Rob Tautges, director executiv al HLBI.
Încrederea în viitorul economiei românești este doar unul din crezurile comune ale Contexpert și HLBI.
Pe baza acestei încrederi, plănuim să continuăm extinderea
portofoliului nostru de clienți multinaționali și să investim
mai mult în dezvoltarea departamentului de audit, care a
înregistrat deja rezultate pozitive. Având în vedere creșterea
numărului de clienți care solicită servicii de consultanță
fiscală, intenționăm să oferim noi servicii în acest domeniu
de expertiză pentru a răspunde nevoilor lor prompt și într-o
manieră profesionistă.
Aceste noi stadii de dezvoltare vor continua să scoată la iveală
ce este mai bun din întreaga echipă Contexpert. Ne așteaptă
vremuri excelente. Și ne putem baza pe aceleași valori care
ne-au susținut în ultimii 15 ani pentru a ne asigura că vom
avea succes în provocările viitoare: performanță, progres,
angajament, excelență, parteneriat și muncă în echipă.

Sorin Istrate
Managing Partner
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Cu respect,

Carte de vizită
Creștere și succes. Eficiență și profitabilitate. Aceste obiective sunt priorități de
vârf pentru afacerea dumneavoastră. Iar afacerea dumneavoastră a fost prioritatea
numărul unu a Contexpert timp de 15 ani, pe parcursul cărora echipa noastră
de experți s-a dezvoltat, oferind clienților corporate cele mai bune servicii de
contabilitate, audit, consultanță fiscală și salarizare din România.
Portofoliul nostru de 120 de companii naționale și internaționale, cât și ambiția
noastră de a furniza mereu clienților soluții personalizate și vizionare au adus
Grupului Contexpert un binemeritat loc printre primele cinci firme de contabilitate
din România.
În 2007, Grupul Contexpert a devenit membru al Morison International, o asociație
internationala de contabili, auditori, consultanți fiscali, consultanți de afaceri și
avocați independenți.
În 2011, ne-am alăturat ligii jucătorilor internaționali din domeniu: Contexpert a
aderat la prestigioasa rețea de firme profesioniste de contabilitate și consultanți
de afaceri independenți, HLB International, una dintre cele mai bune din lume.

Grupul Contexpert este specializat în furnizarea de
servicii profesioniste pentru companii naționale și
multinaționale mari și mijlocii și este alcătuit din
trei firme care acoperă în prezent următoarele
domenii de expertiză:

Grupul face parte din următoarele corpuri
profesionale:

Contexpert Consulting – Contabilitate, Audit,
Salarizare, Consultanță Fiscală;

CAFR - Camera Auditorilor Financiari din
România

Contexpert Training - Recrutare de personal și
cursuri de instruire.

CCFR - Camera Consultanților Fiscali din
România

SmartVision Software - Dezvoltare de software
specializat.

CECCAR - Corpul Experților Contabili
Contabililor Autorizați din România

și
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Cartea noastră de vizită. Servicii.
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Servicii >

Contabilitate

: flexibility

VĂ AJUTĂM SĂ LUAȚI CELE MAI BUNE DECIZII
Contabilitatea dezvăluie mecanismele complicate
ale afacerii dumneavoastră, administrează riscurile
și oferă o analiză financiară complexă necesară
implementării deciziilor strategice și pentru a
dovedi că viziunea dumneavoastră în afaceri este
una de succes.

Fiind un respectat furnizor de servicii de
contabilitate, Contexpert are ca scop principal
oferirea de soluții contabile personalizate, extrem
de avantajoase, care vor ajuta companiile mari și
mijlocii să economisească timp și resurse financiare,
concentrându-se în primul rând asupra obiectivelor
de afaceri.

Servicii de contabilitate:

Experții noștri oferă o gamă completă de servicii
contabile, fiind gata să răspundă cerințelor
companiei dumneavoastră:




Contabilitate financiară;
Revizii contabile;
Contabilitate managerială;





Consolidare;
Expertiză contabilă judiciară;
Contabilitate de insolvență/reorganizare.

Taxe

Contabilitate. Taxe.
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: flexibility

PROFITAȚI DE OCAZIA DE A REDUCE TAXELE ȘI DE A VĂ
RESPECTA OBLIGAȚIILE FISCALE LEGALE
În contextul economic actual, este foarte important
să puteți profita de recomandări și planificări eficiente
cu privire la plata taxelor. Atunci când povara fiscală
vă îngrădește accesul la resurse financiare, veți avea
nevoie de ajutor din partea unor profesioniști care
știu cum să răspundă provocării taxelor.

Contexpert vă oferă multiple oportunități de a
economisi bani din taxe, dar și servicii de consultanță.
Echipa noastră dedicată urmărește mereu cele mai
inovative și înțelepte soluții din domeniu, verifică
cele mai recente abordări în rezolvarea problemelor
și monitorizează schimbările legislative, pentru a
crea strategii ce reduc riscurile și aduc rezultate
profitabile.

Experimentata echipă de planificare fiscală a
Contexpert vă oferă un pachet larg de servicii:










Recomandări și planificare fiscală;
Inspecție fiscală;
Due diligence;
Asistență la controale;




Reprezentare fiscală;
Intocmirea declaraților;
Ultimele noutăți legislative;
Litigii fiscale;
Prețuri de transfer.
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Servicii de consultanţă:

Salarizare & HR

: flexibility

PROCESARE SALARIZARE RAPIDĂ, CONFIDENȚIALITATE
COMPLETĂ, OPTIMIZAREA RESURSELOR UMANE
Externalizarea serviciilor de salarizare aduce
mai multe beneficii afacerii dumneavoastră:
confidențialitate totală pentru toate datele interne,
o perioadă de livrare de cel mult 48 de ore pentru
procese de salarizare complete, calculul exact al
tuturor contribuțiilor sociale și taxelor aferente.
O ramură specială de servicii este dedicată nevoilor
comunității de expați, nevoi care pot fi o adevărată
provocare uneori. Administrând venituri și obligații
fiscale între state diferite, oferindu-vă sprijin
pretios în a face față birocrației locale, vom face ca
experiența dumneavoastră în România să fie una de
succes.

Niciodată nu a fost mai ușor să vă angajați personal
contabil și să vă evaluați întreaga echipă. Contexpert
dezvoltă și implementează sisteme de evaluare a
performanței, dar și instrumente motivaționale și
stimulative.
Astfel, gama completă de servicii de salarizare
și resurse umane pe care o oferim va optimiza
semnificativ costurile companiei dumneavoastră și
va ajuta la creșterea productivității.

Servicii de salarizare & HR:

Portofoliul nostru de servicii include:










Procesare state de plată;
Administrare resurse umane;
Servicii expați;
Recrutare și selecție;
Evaluări individuale și ale întregii organizații;

Consultanță resurse umane;
Leasing de personal.

Audit

Salarizare & HR. Audit.
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: flexibility

EVALUAREA RISCURILOR SEMINIFICATIVE ȘI
IDENTIFICAREA SECTOARELOR CE POT FI ÎMBUNĂTĂȚITE
Echipa noastră de specialiști în audit vă oferă prompt
rezultate eficiente, printr-o înțelegere completă a
afacerii dumneavoastră și a riscurilor sale. Pentru a
valorifica la maximum fiecare audit, am dezvoltat
o abordare riguroasă pe care o adaptăm fiecărui
domeniu de activitate.

Astfel, Contexpert este bine poziționată pentru a
se asigura că responsabilitățile dumneavoastră de
conformitate sunt pe deplin satisfăcute, permițânduvă să vă concentrați asupra obiectivelor financiare
ale afacerii dumneavoastră.

Fiind client Contexpert, veți beneficia direct de
expertiza internațională a rețelei HLBI. Mai mult, noi
vă putem ajuta afacerea și în alte țări, oferind aceleași
standarde înalte de calitate peste tot în lume.





Audit conform legii (statutar);
Audit intern;
Conformitate cu auditul.
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Servicii de audit:

Cursuri

: flexibility

INSTRUIREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ECHIPEI
DUMNEAVOASTRĂ
Contexpert este de asemenea specializată în oferirea
de instruire personalizată, axată pe rezultate, prin
intermediul workshop-urilor cu privire la diverse
proceduri contabile și fiscale, pentru manageri și
personalul contabil.

Servicii de instruire:

Portofoliul nostru de servicii include:



Instruire pe teme specifice;
Workshop-uri.

Workshop-urile noastre interactive încorporează
studii de caz și oferă resurse teoretice și practice
care vor crește expertiza fiscală și contabilă a
participanților și îi vor instrui pentru a face față
eficient provocărilor legislative.

Servicii BPO

Cursuri. Servicii BPO.
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: flexibility

COSTURI REDUSE, PRODUCTIVITATE SPORITĂ,
PROFIT MAI MARE
La Contexpert, suntem de părere că furnizarea de
servicii depinde de înțelegerea completă a afacerilor
clienților și a cerințelor acestora. Angajamentul
nostru în servicii BPO începe de la personalizarea
soluțiilor de externalizare pentru a vă satisface
nevoile, pentru a identifica cele mai eficiente
proceduri în vederea atingerii obiectivului principal:
scăderea costurilor și creșterea productivității cu cele
mai mici riscuri, pentru a spori profitul companiei
dumneavoastră.

Pentru că vă scutim de complicata operaţie de
procesare a unui volum uriaş de documente,
vă oferim posibilitatea să vă concentraţi asupra
activităţii dumneavoastră principale.

Gama noastră largă de servicii BPO include:










Procesarea facturilor de la furnizori;
Efectuarea de plăți către furnizori prin Internet
banking;
Procesarea de comenzi de la clienți;
Redactarea de facturi pentru vânzări;



Trimiterea de facturi către clienți;
Plata salariilor prin Internet banking;
Management deconturilor de călătorie.

PREZENTAREA COMPANIEI

Servicii BPO:
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Echipă. Misiune & valori.
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Echipă >

Echipa noastră
VĂ OFERIM CEI MAI DEDICAȚI PROFESIONIȘTI
Compania noastră se bazează in oferirea de servicii de contabilitate și de
consultanță pe activitatea a peste 40 de profesioniști. Ne mândrim cu echipa
noastră inteligentă, motivată și eficientă, care respectă standardele de calitate și
integritate și se dezvoltă într-un mediu de afaceri dinamic.
Investim mereu resurse considerabile pentru a oferi angajaților cele mai bune
instrumente și metode de învățare și dezvoltare, iar eforturile noastre au fost
răsplătite: portofoliul de clienți este în creștere, gama de servicii este în continuă
expansiune, am construit o afacere flexibilă și complexă pregătită să se dezvolte
la standarde internaționale.

MISIUNEA ŞI VALORILE NOASTRE:
Misiunea noastră este de a oferi clienților noștri
servicii avansate de contabilitate, consultanță
fiscală, audit și salarizare. Dorim să fim lider pe
piața locală și să devenim furnizorul preferat
al clientilor în Romania pentru acest tip de
servicii. Încă de acum 15 ani am sădit cele mai
importante valori ale noastre – cele care ne
ghidează business-ul și conduita profesională. În
timp, performanța sustinută, dar și capacitatea de
a evolua au devenit oglinda în care ne evaluăm
și măsurăm zilnic misiunea. Serviciile de inaltă
calitate pe care le oferim în aria contabilă și fiscală
sunt completate astfel de un reper profesional
pe care ni-l dorim impecabil și la care aspirăm cu
fiecare nou proiect, client sau provocare.

Dezvoltarea companiei noastre este condiționată
de dezvoltarea continuă a membrilor echipei.
Fiecare dintre noi participă cu pasiunea, dedicarea
și calitățile profesionale proprii la rezultatele
companiei și la atingerea unui nivel optim de
comunicare cu partenerii noștri. Totul se face
pentru ca numele nostru să devina un exemplu
veritabil de excelență necondiționată.
De aceea, la Contexpert, colaboratorii noștri ne
consideră parteneri, și nu doar simpli furnizori de
servicii. Iar modul prin care ne oferim serviciile,
valorile și proactivitatea țin de ceea ce am ajuns
să numim “spiritul Contexpert”

Testimoniale
Wilbrook Management
International

Red Management
Capital

“Willbrook este o corporaţie internaţională care
oferă o gamă completă de servicii profesionale
din domeniul imobiliar destinate persoanelor
fizice şi companiilor din România şi din străinătate.
Prin urmare, cerinţele noastre privind consultanţa
fiscală sunt numeroase şi complexe. Incă din 1999,
Contexpert a fost un partener de încredere şi plin
de resurse, care ne-a oferit soluţii fiscale complexe
adaptate cerinţelor noastre. Contexpert a fost
principalul nostru consultant fiscal ajutându-ne
în problemele de business care au necesitat o
buna expertiză, viziune şi idei inovatoare. Prin
urmare, avem o deosebită placere în a recomanda
serviciile profesioniste de consultanţă fiscală şi
servicii de asistenţă la controale de la Autorităţile
Fiscale oferite de Contexpert.”

“Filialele din România ale RREP BV (companiile Red
Group) se bazează pe serviciile de consultanță și
contabilitate oferite de Contexpert Consulting
S.R.L. de trei ani. Serviciile Contexpert Consulting
S.R.L. au fost oferite într-o manieră profesionistă,
în limita de timp stabilită și la prețuri rezonabile.

Daiana Voicu
Managing Partner

Serviciile oferite de Contexpert sunt adaptate
nevoilor noastre și variază de la organizarea de
înregistrări contabile pentru 15 firme din cadrul
Grupului nostru până la servicii de Resurse Umane
și aspecte mai complexe, cum ar fi pregătirea
declarațiilor financiare individuale, conform
Standardelor Internaționale de Raportare
Financiară, pentru Conturile Consolidate.”
Simona Munteanu
Finance Manager

Bogaris Group

CTP

“Sunt mai multe aspecte care mă fac să recomand
Contexpert, dar aș vrea să subliniez unul dintre
acestea în special și anume faptul că firma nu se
oprește la identificarea problemelor, riscurilor și
oportunităților, ci merge mai departe și propune
soluții, vine cu idei și recomandări. Toate propunerile
lor sunt foarte interesante deoarece au o echipă care
dețin cunoștințe foarte bune și sunt mereu deschiși
să asculte și să studieze sugestiile clientului.”

“Colaborarea noastră s-a dovedit a fi eficace și
exactă. Faptul că problemele importante nu
au trecut fără a li se da atenție și a fi rezolvate
ne dă un sentiment de siguranță. Apreciem
profesionalismul echipei cu care lucrăm și
capacitatea sa de a anticipa și recomandăm cu
căldură Contexpert Consulting S.R.L. oricărui
client care își dorește promptitudine și servicii
contabile de cea mai înaltă calitate.”

Jose Bernardo Martinez Parrado
Financial Manager Romania and Bulgaria

Laurentiu-Catalin Hanu
Manager Business Development Romania

Newsletter
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Contexpert dorește ca partenerii săi să fie informați la zi cu
privire la ultimele modificări legislative în domeniul contabil
și fiscal. Pentru că newsletter-ul nostru lunar este un instrument de comunicare eficient, încurajăm toți partenerii să se
aboneze, trimițând un e-mail la adresa news@contexpert.ro
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15

Telephone: (004-021) 3114320
Fax: (004-021) 3114326
office@contexpert.ro
www.contexpert.ro

ACCOUNTING + AUDIT + PAYROLL + TAX
MEMBER OF HLB INTERNATIONAL

© 2011 Contexpert Consulting. All rights reserved.

75 Buzeºti St., 4th floor
District 1, Bucharest 011013, Romania

