
PROFESIONISTI CONTABILI SI CONSULTANTI

Echipa potrivita pentru nevoile dumneavoastra



ESPECIAL AUDIT

A  fost infiintata in anul 2003
cu scopul furnizarii unor 
solutii contabile si financiare 
profitabile clientilor sai, astfel
incat acestia sa poata adopta 
decizii strategice pentru 
dezvoltarea afacerii lor.



ESPECIAL AUDIT
Este specializata in furnizarea 
serviciilor profesionale pentru 
entitati mici si mijlocii.

Pentru a putea oferi servicii de 
inalta calitate, noi colaboram cu 
companii care activeaza in domeniul 
managementului resurselor umane, 
cu profesionisti in finante din cadrul 
Ministerului Finantelor Publice, 
precum si cu alti consultanti de 
afaceri.

216
Clienti in portofoliu

18
Ani in business

25
De specialisti



Sprijin

Va furnizam sfaturi 
reale si exacte 
referitoare la 

aspectele afacerii 
dumneavoastra. 

5 motive sa lucrati cu noi

Eficienta

Va oferim o gama 
completa de servicii. 

Atentie

Va punem pe primul 
loc; vom raspunde 

prompt la e-mailurile 
si telefoanele 

dumneavoastra.

Protectie 

Confidentialitatea este 
una din calitatile 
noastre de baza.

. 

Profesionalism

Echipa noastra este 
formata din membri 

experimentati, 
calificati si certificati 

pentru a va putea 
acorda servicii de cea 

mai inalta calitate



3 Audit

1 Servicii de contabilitate persoane juridice

2 Servicii de contabilitate persoane fizice

4 Consultanta fiscala

5 Salarizare si personal

SERVICII

6 Reprezentanta si asistenta in fata autoritatilor



Servicii de contabilitate persoane juridice
Serviciile noastre de contabilitate pentru 
persoanele juridice includ:

1. Serviciile de contabilitate integrata pentru companii 
nationale si sucursale ale companiilor internationale 
de orice profil in conformitate cu reglementarile in 
vigoare

2. Rapoarte contabile si financiare in conformitate cu 
Standardele Romane de Contabilitate (RAS), Standarde 
Internationale de Raportare Financiara (IFRS), alte 
cadre de raportare relevante

3. Rapoarte financiare consolidate
4. Consultanta cu privire la organizarea departamentului 

intern de contabilitate
5. Expertiza contabila extrajudiciara
6. Training in contabilitate primara pentru angajatii 

clientilor, responsabili cu activitatea de contabilitate
7. Evidenta contabila in cadrul fondurilor nerambursabile
8. Contabilitate pentru fuziune, divizare si lichidarea 

companiilor



Servicii de contabilitate persoane fizice

Serviciile noastre de contabilitate pentru 
persoanele fizice includ:

Oferim un serviciu de contabilitate personalizat, adaptat 
nevoilor persoanelor fizice autorizate, reprezentantilor 
profesiunilor liberale sau asociatiilor familiale.
Asiguram consultanta pentru intocmirea documentelor 
primare si intocmim documentelor contabile obligatorii. 
De asemenea oferim suport si asistenta in refacerea 
si/sau corectarea contabilitatii.

1. Servicii de contabilitate pentru PFA si liber 
profesionisti in partida simpla in conformitate cu 
legislatia in vigoare

2. Obtinere adeverinta de venit PFA de la ANAF
3. Suspendare activitate PFA
4. Lichidare PFA
5. Inregistrare/Deregistrare ca platitor de TVA



Audit

Serviciile noastre de audit includ:

1. Audit statutar pentru situatiile financiare intocmite 
in conformitate cu Standardele romane de 
contabilitate (RAS)

2. Audit pentru situatiile financiare intocmite in 
conformitate cu Standardele Internationale de 
Raportare Financiara (IFRS)

3. Audit financiar pentru societati de pe piata de 
capital

4. Audit Intern
5. Audit pentru proiectele finantate din fonduri 

nerambursabile
6. Due diligence
7. Revizuiri cu caracter special



Consultanta fiscala

Serviciile noastre de consultanta fiscala
includ:

1. Consultanta in legatura cu impozite directe (impozit 
pe profit, impozit cu retinere la sursa, taxe locale)

2. Consultanta in legatura cu impozite indirecte (TVA, 
accize, taxe vamale)

3. Intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale
4. Asistare la inregistrarea ca platitor de TVA
5. Revizuiri fiscale in cadrul misiunilor de “due 

diligence“
6. Asistenta in cazul inspectiilor fiscale
7. Certificare Declaratia 101 privind Impozitul pe Profit
8. Identificarea tuturor taxelor aplicabile pentru 

afacerea dumneavoastra



Salarizare si personal

Serviciile noastre de salarizare si personal 
includ:

1. Gestionarea dosarelor de personal
2. Intocmirea lunara a statelor de salarii si a fluturasilor 

de salariu
3. Calcularea concediului medical
4. Raportarea in REVISAL
5. Intocmirea, modificarea si incheierea contractelor 

individuale de munca , a actelor aditionale si 
deciziilor de incetare

6. Reprezentarea clientilor in cadrul Camerei de Munca
7. Asistenta la controale ale statului pe probleme de 

salarizare
8. Consultanta privind fiscalitatea si contributiile 

sociale
9. Obtinerea permiselor de munca pentru expatriati
10. Generarea fisierul de plata a salariilor prin virament 

bancar



Reprezentanta si asistenta in fata autoritatilor
Serviciile noastre de reprezentanta si
asistenta in fata autoritatilor includ:

1. Reglarea fiselor de evidenta pe platitor
2. Obtinerea de certificate fiscale de la ANAF/DITL
3. Inregistrare/deregistrare ca platitor de TVA
4. Obtinerea certificatului de rezidenta fiscala
5. Depuneri de Adrese, cereri, declaratii contracte

nerezidenti etc. la Administratia Financiara si la  Oficiul
Spalarii Banilor

6. Suspendarea temporara a activitatii si obtinere regim
derogatoriu

7. Obtinerea certificatului privind atestarea impozitului
plătit în România de persoane juridice străine

8. Transferul dosarului societății la o administrație
financiară dintr-un alt sector

9. Intocmirea si depunerea dosarului pentru obtinerea
esalonarii la plata a obligatiilor fiscale

10. Intocmirea si depunerea dosarului pentru recuperarea
indemnizatiei de concediu medical de la CASMB



Servicii de contabilitate persoane juridice si persoane
fizice
Pentru a fi o afacere de succes, este vital ca managementul sa poata accesa periodic informatia 
financiara in timp util. Primul pas intreprins de noi este de a obtine o intelegere integrala a afacerii 
dumneavoastra. Apoi adaptam abordarea noastra la cerintele dumneavoastra astfel incat sa putem
furniza exact serviciul de care aveti nevoie.

Audit si Asigurare
Credem cu tarie ca un audit poate aduce beneficii semnificative oricarei afaceri.  Auditul poate ajuta 
la sporirea increderii investitorilor sau la imbunatatirea credibilitatii in fata creditorilor 
dumneavostra;  

Un set de conturi auditate poate fi util la imbunatatirea cashflow-ului, permitandu-va acces mai
mare la investitii, contracte de inchiriere si alte linii de credit. Procesul de audit furnizeaza un nivel
independent de verificare a sistemelor si a tinerii evidentelor dumneavoastra, asigurand reducerea 
riscului de surprize in viitor. 

Beneficiile lucrului cu noi

✓

✓

“Recomandam cu caldura serviciile Especial Audit definite de profesionalism, promptitudine, seriozitate si atitudine
proactiva. O echipa de profesionisti!”  

Monica Enache, Financial Manager, Green Vista



Administrarea personalului
Este parte integranta din activitatea de management a resurselor umane a oricarei companii. Toate 
companiile angajeaza si concediaza angajati, acorda vacante si concedii, organizeaza calatorii de 
afaceri si acorda recompense. Procesul de management al resurselor umane ar trebui sa fie 
documentat corespunzator in deplina comformitate cu legislatia locala – aceasta necesitand timp si 
personal calificat.

De asemenea, procesarea si raportarea Salarizarii trebuie sa fie in deplina conformitate cu 
regulamentele locale si asadar necesita personal calificat cu experienta si aptitudini specializate, 
precum si software de specialitate.

Servicii de consultanta fiscala
In mediul de afaceri competitiv al zilelor noastre, nicio afacere nu isi poate permite sa stea pe loc. 
Este important sa aveti planuri pe termen lung pentru afacerea dumneavoastra astfel incat sa stiti 
incotro se indreapta afacerea si sa ii urmariti performanta.

Beneficiile lucrului cu noi

✓

✓

“Lucram impreuna cu echipa Especial Audit din anul 2008. Este partenerul nostru de incredere, de a carui
seriozitate si profesionalism ne-am convins in multe randuri, de-a lungul timpului, motiv pentru care am 
recomandat Especial Audit tuturor prietenilor care aveau nevoie de servicii de contabilitate sau audit financiar.”

Alexandru Bob, Administrative Director, Hart Consulting



Echipa 
noastra

Este instruita permanent 
cu scopul de a fi 
actualizata rapid cu 
schimbarile de standarde, 
reguli si  reglementari
contabile.

Este formata din membri ai 
personalului calificati, 
avand cunostintele si 
experienta adecvate pentru 
a fi capabili sa duca la bun 
sfarsit sarcinile intr-o 
maniera de o calitate inalta.

Este specializata in 
indeplinirea cerintelor de 
salarizare si administrare
personal de la cele de baza
pana la cele complexe
pentru toate tipurile de 
afaceri.



SERVICII DE CONTABILITATE PERSOANE JURIDICE SI PERSOANE 
FIZICE

Alina Mihailovschi
Accounting Manager 
Alina.mihailovschi@esau
dit.ro 

Ana Maria Nicolescu 
Accounting Manager 
Ana.nicolescu@esaudit.ro

Audit si asigurare

Mirela Toma
Audit Manager 
mirela.toma@esaudit.ro

Administrarea personalului

Mioara Neg
HR Manager 
Mioara.neg@esaudit.ro 

Gabriela Tudor
Managing 
partner & 
fondator Especial 
Audit



Filozofia noastra

SCOPUL ESAUDIT - De ce existăm?

Suntem un partener de încredere și informat care asigură stabilitatea și dezvoltarea business-ului tău.

VALORILE ESAUDIT - Cum ne comportăm?

PROFESIONIȘTI – Suntem bine informați și ne dezvoltăm constant competențele și serviciile pe noi
segmente de piață

PROACTIVI - anticipăm nevoile clienților și oferim soluții spre o eficiență mai mare

RESPONSABILITATE – ne îndeplinim sarcinile până la capăt, cu excelență și grijă față de client

DESCHIDERE – comunicăm onest și asertiv în echipă și în afara ei (clienți și parteneri)



CLIENTII NOSTRI

OLYMPIA 
MARBLE&CERAMICA

http://www.amadesign.ro/


PROFESIONISTI CONTABILI SI CONSULTANTI

Especial Audit
Str. Branduselor nr. 2-4, et.7,
Sector 3 , Bucuresti

Telefon: (+4021)322.56.52
Fax: (+4021)322.56.53

E-mail: office@esaudit.ro
Web: http://www.esaudit.ro


