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Deloitte este una dintre cele mai mari firme de servicii
profesionale care oferă clienților o gamă completă de
servicii integrate de consultanță.
Am dezvoltat o strategie solidă, la bază căreia se află
o gamă diversificată de servicii profesionale furnizate
clienților și un număr considerabil de industrii
deservite în întreaga țară.
Punem la dispoziția clienților noștri resurse
internaționale și priceperea locală pentru a-i ajuta
să exceleze indiferent de locul în care aceștia își
desfășoară activitatea.
Diversitatea este parte integrantă a identității noastre.
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Deloitte în cifre
Deloitte România este firmă membră a Deloitte Touche
Tohmatsu Limited (DTTL), o companie cu răspundere limitată
din Marea Britanie. Local, avem sedii în București, Cluj-Napoca
și Timișoara. Furnizăm servicii clienților din sectorul public și
privat în următoarele domenii: audit și consultanță financiarcontabilă, consultanță în managementul riscului, consultanță
fiscală, juridică, financiară, investigarea fraudelor, consultanță
în afaceri și finanțări alternative – fonduri structurale și
ajutoare de stat. Prin intermediul rețelei globale de firme
membre, prezente în peste 150 de țări, Deloitte pune la
dispoziția clienților experiența locală și expertiza internațională
pentru a-i ajuta să exceleze, indiferent de locul în care aceștia
își desfășoară activitatea.

Obiectivul celor 244 000 de profesioniști din Deloitte este
acela de a crea un impact vizibil în societate.
În România, serviciile sunt furnizate de către Deloitte Audit
S.R.L., Deloitte Tax S.R.L., Deloitte Consultanță S.R.L., Deloitte
Evaluare S.R.L., Deloitte Fiscal Representative S.R.L., Deloitte
Tehnologie S.R.L. și Reff & Asociații SCA (numite împreună
Deloitte România), firmele afiliate Deloitte Central Europe
Holdings Limited.

Deloitte România are o echipă de peste 700 de
profesioniști români și expatriați, condusă de Parteneri.
Responsabilitatea implementării strategiei regionale
și monitorizarea tuturor activităților Deloitte România
revine Partenerului Coordonator.
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Servicii
Specialiștii Deloitte sunt de părere că o singură soluție nu este
suficientă pentru a rezolva toate problemele. De aceea, oferim
soluții adaptate fiecărei piețe, industrii și situații specifice.
Datorită cunoștințelor vaste în materie de sectoare industriale,
profesioniștii Deloitte sunt în permanență la curent cu cele mai
recente tendințe, tehnologii și provocări din industrie.
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Indiferent de domeniul de activitate, Deloitte vă oferă
soluții inteligente, practice și inovatoare pentru rezolvarea
problemelor cu care vă confruntați.
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Reputația, abordarea,
eficiența, cunoștințele și
experiența sunt factori
care influențează alegerile
dumneavoastră. Noi
credem că oamenii fac
diferența. Prin urmare,
ne-am structurat echipa
multidisciplinară cu cea
mai mare grijă, pentru
a vă pune la dispoziție
resurse care vă vor
satisface toate cerințele.

Ne-am specializat, cu precădere, în următoarele sectoare
industriale: bunuri de larg consum, energie & resurse, servicii
financiare, sănătate și științe medicale, sectorul public,
imobiliare, tehnologie, media și telecomunicații, și vă putem
oferi soluții complete adaptate nevoilor dumneavoastră.

s e r v ic ii e x t e
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Audit și consultanță
financiar-contabilă
Deloitte pune la dispoziție soluții integrate de audit
și consultanță financiar-contabilă adaptate industriei
dumneavoastră, utilizând instrumente de ultimă generație.
Avem o echipă calificată, bine coordonată, cu mulți ani de
experiență în furnizarea serviciilor de audit extern.
În cadrul unei rețele globale care beneficiază de instrumente,
resurse și proceduri de audit, profesioniștii noștri sunt
capabili să furnizeze servicii la cele mai înalte standarde de
independență, obiectivitate profesională și excelență tehnică.

Deloitte înțelege că toți clienții noștri se așteaptă la cele mai
înalte standarde profesionale de la auditorul lor independent.
Specialiștii noștri se asigură că înțeleg foarte bine afacerea
dumneavoastră și industria în care vă desfășurați activitatea,
astfel încât să vă poată ajuta la identificarea riscurilor și
oportunităților majore, dincolo de funcția tradițională de
raportare financiară.

Gama noastră de servicii de
audit și consultanță
financiar-contabilă vă ajută să
vă îndepliniți obiectivele de
afaceri, să gestionați riscul și să
vă îmbunătățiți performanțele.

Audit statutar și în conformitate cu standardele
internaționale
Efectuăm auditul situațiilor financiare în conformitate cu
standardele locale și internaționale de raportare. Facem acest
lucru în concordanță cu standardele de audit adoptate de
Camera Auditorilor Financiari din România și/ sau Standardele
Internaționale de Audit.
Transpunerea situațiilor financiare
Asistăm majoritatea clienților noștri internaționali în procesul
de retratare în baza principiilor contabile aplicate în țara de
origine a situațiilor financiare intocmite în conformitate cu
standardele românești de contabilitate. Prin intermediul
acestui serviciu, furnizăm clienților informații suplimentare și
clarificări cu privire la conținutul situațiilor lor financiare.
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Raportarea financiară
Companiile care obțin capital de pe piața locală și
internațională trebuie să-și adapteze sistemele de raportare
financiară și cele de control intern în general la cerințele
impuse de instituțiile și organismele de reglementare în
domeniu. Finanțarea capitalului pe piețele internaționale
implică o foarte bună cunoaștere a normelor de reglementare
care operează pe piețele respective. Experiența vastă pe
care o avem în acest domeniu, combinată cu avantajele
rețelei internaționale Deloitte, ne ajută să acordăm asistență
clienților noștri în toate operațiunile pe care le efectuează și în
adaptarea procedurilor de control intern în vederea îndeplinirii
corespunzatoarea a cerințelor de raportare multiple solicitate
de piața de capital.

Analiza Diagnostic (Due Diligence) Financiar
Consultanții noștri experimentați vă pot ajuta să reduceți
riscul investiției, prin efectuarea de analize diagnostic și alte
proceduri agreate pentru potențialii investitori. Efectuăm,
de asemenea, evaluări similare și în numele acționarilor,
creditorilor, băncilor sau agențiilor guvernamentale.
De asemenea, după identificarea aspectelor care trebuie
îmbunătățite ca urmare a analizei diagnostic oferim asistentă
clientilor în identificare soluțiilor optime pentru ameliorarea
respectivelor aspecte.
Revizuirea sistemelor de contabilitate și a mijloacelor de
control intern
Verificăm sistemele de contabilitate și mijloacele de control
intern folosite de clienții noștri și utilizăm proceduri specifice
care garantează clienților îndeplinirea obiectivelor ce privesc:
•
•
•
•
•

Mijloace și sisteme de control financiar optime și eficiente
Raportări financiare de încredere
Respectarea legilor și reglementărilor locale
Respectarea politicilor și procedurilor interne ale companiei
Protecția adecvată a activelor companiei împotriva fraudei

Prin activitatea noastră facilităm implementarea sistemelor
de control intern care permit realizarea obiectivelor mai sus
menționate și conduc la optimizarea raportării financiare.
Servicii de Consultanță Contabilă
Modificările din legislația contabilă aduc noi provocări.
Echipa noastră de profesioniști locali și internaționali este în
măsură să acorde consultanță clienților pe probleme ce derivă
din adoptarea noilor acte normative, cum ar fi Reglementările
Statutare Românești, Standardele Internaționale de Raportare
Financiară (IFRS), Principiile Contabile General Acceptate din
SUA (US GAAP) și alte standarde specifice diferitelor țări.
Cursuri de specialitate
Profesioniștii noștri sunt conștienți de faptul că rolul lor nu
este doar acela de a acorda servicii de consultanță, ci și de
a transmite cunoștințe pe baza cărora companiile își pot
îmbunătăți considerabil și pe termen lung calitatea raportărilor
financiare. Acest lucru se realizează prin intermediul
activităților pe care le întreprindem zilnic, lucrând alături de
personalul clienților noștri, dar și prin diferitele seminarii pe
care le organizăm. Avem experiență vastă în pregătirea de
cursuri de specialitate pe teme diverse, inclusiv Standarde
Internaționale de Raportare Financiară.
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Consultanță în
managementul riscului
Departamentul Consultanță în Managementul Riscului din
cadrul Deloitte este lider mondial în asistența furnizată
clienților pentru gestionarea riscurilor, de la cele strategice
până la cele aferente rețelei informatice.

Furnizăm o gamă completă de servicii care permit clienților
măsurarea, gestionarea și controlul mai bun al riscurilor,
pentru a spori fiabilitatea sistemelor și proceselor din cadrul
companiei.

Deloitte este lider de piață în servicii de consultanță în
securitatea cibernetică pentru al 4-lea an consecutiv la
nivel global, potrivit Gartner, cea mai mare companie
de cercetare din lume (2015).
Managementul riscului operațional
Riscul operațional este un element prezent în activitatea
tuturor întreprinderilor.
În acest context ajutăm companiile să definească și să
implementeze o abordare integrată în care să fie implicat
managementul și unitățile de afaceri astfel încât în atingerea
obiectivelor strategice și realizarea planurilor de afaceri
problemele de risc operațional să fie rezolvate într-o manieră
proactivă.
Scopul serviciilor de management al riscului pe care le oferim
este acela de a revizui procesele curente și de a identifica ariile
în cadrul cărora activitatea de management al riscurilor poate
fi îmbunătățită – raportându-ne la nevoile specifice afacerii
dumneavoastră.
Prin acțiunile întreprinse putem genera următoarele beneficii:
integritatea proceselor și informațiilor, eficiența și eficacitatea
proceselor, detectarea fraudelor, managementul îmbunătățit
al fluxului de livrare și al canalelor de distribuție, îmbunătățirea
procesului de guvernanță corporativă și a mediului de control.
Audit intern
În această perioadă managementul executiv resimte mai mult
ca niciodată nevoia de acces rapid la informații pe care să se
poată baza în procesul de luare a deciziilor.
Scandalurile economice care au distrus peste noapte branduri
internaționale au făcut ca procesul de guvernanță corporativă
să capete o importanță sporită pe agenda managementului
companiilor, care astfel a alocat mai mult timp acestui subiect
ca parte a planului de atingere a obiectivelor strategice.
Așteptarea din partea auditului intern este ca pe lângă
rolul de evaluator al conformității proceselor companiei cu
reglementările legale, acesta să devină un consultant de
valoare pentru management – dinamic, axat pe identificarea
riscurilor ce pot impacta procesele de business și comunicarea
de informații utile privind managementul riscurilor și
oportunitățile de îmbunătățire și eficientizare a proceselor.
Vă putem oferi o varietate largă de tipuri de servicii de audit
intern – înființarea funcției de audit intern, audit intern
08

externalizat, asistență acordată echipei dumneavoastră de
audit intern, evaluarea calității funcției de audit intern,
dându-vă posibilitatea să extindeți aria de acoperire, să
îmbunătățiți calitatea și să optimizați procesul de audit intern.
Asigurarea Veniturilor / Creșterea profiturilor
Asigurarea veniturilor și a profitului este o combinație de
structuri, procese, tehnologii și informații destinate să faciliteze
monitorizarea întregului proces de venituri și precum și a
proceselor cu impact direct asupra costurilor.
Obiectivul principal al procesului de asigurare a veniturilor și
profiturilor este de a oferi încrederea că toate bunurile livrate/
serviciile prestate sunt facturate în mod corect, venitul este
colectat complet și în timp oportun, costurile sunt menținute la
nivel rezonabil.
Vă propunem o abordare care combină analiza de procese cu
proceduri de analiză de date care vă pot ajuta cu: identificarea
ariilor necontrolate care pot genera pierderi de venituri
sau costuri în exces; cuantificarea pierderilor; crearea unui
instrument care vă poate ajuta să monitorizați ariile riscante
pentru a asigura un nivel corect al veniturilor și profiturilor.
Beneficiile asupra companiei dumneavoastră se vor traduce
în: identificarea/ recuperarea veniturilor aferente serviciilor
prestate/ bunurilor livrate, minimizarea riscurilor asupra
companiei, performanță operațională optimizată, stabilirea
unui proces continuu care să evite pierderi viitoare, un proces
decizional informat.
Risc Contractual și de Conformitate
Creșterea unei companii și succesul în afaceri sunt din ce
în ce mai mult susținute de alianțe strategice, parteneriate
și aranjamente de externalizare a anumitor activități sau
procese.
Auditul de conformitate evaluează dacă riscurile-cheie asociate
contractelor cu terții sunt identificate și gestionate în mod
eficient și eficace prin sistemul de control intern existent la
nivelul companiilor.
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În mod specific, putem evalua dacă mediul de control intern
definit de companie și de partenerii săi externi sunt adecvate și
suficiente pentru a diminua riscurile-cheie și pentru a susține
conformitatea cu obligațiile contractuale.
Servicii de consultanță și asigurare în domeniul
Fondurilor Europene
În contextul actualei perioade de programare 2014-2020,
luând în calcul și corecțiile financiare substanțiale pe care
le-au aplicat auditorii Comisiei Europene în cadrul perioadei
de programare 2007-2013 pe considerente de management
neadecvat al fondurilor europene, suntem în măsură să punem
la dispoziția Autorității de Audit, Autorităților de Management
și Agențiilor de Plăți un set consistent de metodologii care să
creeze premisele unui management eficace al programelor
operaționale prin implementarea de mecanisme care să ofere
asigurare că fondurile sunt utilizate în scopurile în care acestea
au fost acordate și de către beneficiari conformi și eligibili.
Deloitte furnizează servicii de consultanță și asigurare în
dezvoltarea capacității administrative a Autorităților de
Management și Agențiilor de Plăți, managementul, controlul și
cheltuirea fondurilor europene.
Audit, atestare și conformitate IT
Sistemele și mediile informatice trebuie să respecte
restricțiile și controalele integrate specifice cerințelor legale
și reglementărilor internaționale, regionale și locale. Echipa
noastră experimentată de audit IT vă poate asista pe de o
parte, în demonstrarea conformități cu cerințele și pe de
altă parte, în obținerea nivelului dorit de conformitate prin
furnizarea de evaluări competente și recomandări care vă pot
sprijini în respectarea cerințelor autorităților de reglementare.
Servicii de securitate cibernetică
Pe măsură ce organizațiile adoptă modalități mai variate
de interacțiune cu angajații, clienți și parteneri, securizarea
informațiilor proprietare și a altor active critice ale afacerii
devine exponențial mai dificilă și cerințele de reglementare
mai stricte. Adresarea unei mulțimi de cerințe în continuă
schimbare, de obicei cu bugete și resurse umane de securitate
limitate, presează liderii organizațiilor sa fie mai concentrați pe
risc în prioritizarea investițiilor în securitate. Serviciile noastre
de securitate ajută clienții să stabilească controale și procese
în jurul activelor lor cele mai sensibile, echilibrând necesitatea
de reducere a riscul cu îmbunătățirea productivității, creșterea
afacerii, precum și obiectivele de optimizare a costurilor.
Schimbarea și inovația nu trebuie să fie dușmanul securității.
Noi vă putem ajuta!
- Integritatea aplicațiilor organizației (EAI), ajută
organizațiile să definească, implementeze și opereze
controalele de care au nevoie pentru a proteja sistemele ERP,
CRM, precum și alte aplicații de bază ale afaceri.
- Confidențialitatea și protecția datelor personale (PDP),
ajutăm clienții pentru a-și proteja informațiile personale,
precum și alte date sensibile, reducând riscul de încălcare a
securității datelor, sprijinind în același timp nevoia de acces
flexibil și în timp util de către o gamă largă de utilizatori
individuali și instituționali.
- Managementul continuității - metodologia noastră BCM,
implică dezvoltarea unei capacități cu rază lungă de acțiune.
Noi ghidăm entitatea către reziliență organizațională, un
model predictiv, care vă poate ajuta compania să recunoască
și să răspundă în avans la o amenințare, înainte ca aceasta să
devină o situație de criză.
- Pentest și teste red team - conștientizarea și gestionarea
riscurilor cibernetice sunt critic necesare pentru toate
companiile care au active digitale și infrastructuri informatice,
de a căror securitate depinde activitatea curentă. Deja nu se
mai adresează întrebarea daca acestea ar putea fi atacate,
ci când și cum vor fi atacate, precum și cât de coerentă

este recuperarea după un astfel de atac și cât de rezilientă
este organizația în fața unor adversari de diverse grade de
sofisticare.
Testele de reziliență la intruziune (penetration testing
- pentest) reprezintă un prim pas important ce ajută
companiile să preia controlul riscurilor de securitate
informatică, printr-o bună înțelegere a expunerii la risc, a
punctelor slabe și a modului de îmbunătățire a securității.
Mai mult, testele de tip simulare adversar (red team
testing), acoperă și alți factori pe lângă cei informatici, si
iau în considerare ingineria sociala, accesul fizic la clădiri,
incinte, sau echipamente, precum și moduri particulare și
neconvenționale de a opera cu infrastructura informatica, ce
pot afecta organizația în moduri neașteptate.
- Suport informațional decizional privind amenințările si
riscurile cibernetice - atât nivelul executiv cât și alți factori
de decizie din organizații au nevoie, în procesul continuu
de luare a deciziilor, de informații adaptate contextului și
relevante temporal, pentru a putea decide cât mai precis în
fața incertitudinilor. Atunci când trebuie sa își asume riscuri
însă, este absolut necesară înțelegerea impactului acestor
riscuri, iar riscurile cibernetice sunt cu un impact semnificativ.
Prin aceste servicii vă oferim patru niveluri distincte de
raportare și informare, atât la nivel de analiză cât și de sumar
executiv, pentru nevoile diferitelor niveluri de management:
de la sumar executiv privind amenințările cibernetice, ce
prezintă în termeni de business care sunt riscurile, actorii
ostili și acțiunile lor ce sunt relevante pentru postura de
securitate informatică a companiei, până la detalii tehnice și
analitice, ce pot fi utilizate de departamentele specializate
în operațiunile curente de asigurare a securității cibernetice
(threat analytics, feed-uri tehnice).
Credem că, fără măsurile necesare, nu putem avea
certitudinea confidențialității și a protecției în fața spionajului
economic a următoarelor tranzacții de fuziuni sau achiziții, a
noilor strategii de dezvoltare pe noi piețe, a noilor invenții sau
patente, a produselor lansate sau liniilor de producție extinse.
Trebuie să conștientizăm că proprietatea intelectuală poate
fi furată, compania poate fi obstrucționată la intrarea pe noi
piețe, sau poate pierde sau fi in dezavantaj in semnarea de
noi tranzacții financiare sau corporatiste prin acțiuni ostile in
mediul cibernetic.
Acest mediu este cu foarte puține reguli și cu o ostilitate
ridicata și în continuă escaladare, ce prezintă factorilor de
decizie un corp de riscuri majore și incertitudini. Abordarea
Deloitte, "Secure. Vigilant. Resilient", răspunde precis acestei
nevoi de informații.
- Servicii avansate de răspuns la incidente cibernetice realitatea ultimelor incidente majore ne arată că adversarii
sunt, cu diverse metode, prezenți în rețelele companiilor,
astfel că, mai devreme sau mai târziu, o breșă informatică se
va produce. Această asimetrie este recunoscută în general
de industria de securitate IT, instituții guvernamentale sau
statale de protecție și apărare a legii sau experți din domeniu.
Companiile însă trebuie să își continue activitatea, să se
concentreze pe creștere și dezvoltare, iar perspectiva
apariției unui eveniment grav, total neașteptat ca urmare a
unui incident cibernetic, ce poate afecta cotarea pe piață,
reputația și imaginea de business construite greu, respectiv
rezultatele financiare, reprezintă un risc ce nu poate fi ignorat.
Abordarea modernă în gestionarea riscurilor de securitate
cibernetica trimite, în primul rând, către construirea
mecanismelor si proceselor potrivite de protecție, atât
tehnice cât și umane. Iar gestionarea incidentelor face parte
din aceste procese.
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Noi adresăm întreg acest ciclu de securitate, oferind
consultanță atât pentru arhitecturi de securitate si
monitorizare, cât și servicii de răspuns la incidente și
investigații digitale, în cazul în care breșă se materializează.
Scopul principal in apărarea cibernetică este acum prevenirea
adversarilor în a-și atinge obiectivele, nu neapărat de a
preveni orice breșă. Iar un proces coerent și rapid de răspuns
la incident, limitare a impactului, și remediere este esențial în
orice strategie de apărare.
Specialiștii noștri pot fi echipa dumneavoastră de intervenție
în caz de incident, și poate interveni pentru limitarea
impactului unei breșe de securitate informatica, pentru
a investiga modalitățile prin care aceasta s-a întâmplat,
extinderea ei, precum și identificarea metodelor de
remediere. Mai mult, pentru entități si organizații adverse
foarte avansate, oferim asistenta în analiza instrumentelor
și programelor infestate folosite, urmărirea și analiza
campaniilor rulate împotriva organizației și potențiale tactici
viitoare.
Soluții convergente de analiză
Acoperind funcții de risc, financiare și operațiuni, abordarea
unică a Deloitte comasează toate datele relevante din
sistemele organizației într-un tablou unic care prezintă
perspective acționabile în cauzele și efectele prezente, trecute
și viitoare din dezvoltarea afacerii, permițând o vizualizare
holistică a strategiilor organizaționale.
- Gestiunea predictivă a activelor: Îmbunătățește fiabilitatea
și furnizează predictibilitate asupra costurilor aferente
unui număr foarte mare de active, optimizează procesele
operaționale anticipând și intervenind asupra pierderilor
și avariilor reducând in același timp costurile directe și
indirecte, îmbunătățind nivelul de satisfacție al clienților și
abordând în mod proactiv siguranța în exploatare. Utilizând
întreg spectrul de informații despre echipamente (inclusiv
data statice, date despre mediu, date dinamice si date de
măsurare), modelul nostru de Gestiune Predictivă a Activelor
sprijină procesul de luare a deciziilor strategice precum
înlocuirea unor echipamente cheie și optimizarea forței
de lucru, oferind o punte intre procesele operaționale și
financiare și prezentând simultan imaginea curentă a afacerii
alături de proiecții viitoare.
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- Estimarea pierderilor comerciale: Modele de analiză
avansate sunt folosite pentru a îmbunătăți procesul de
detecție a pierderilor comerciale prin identificarea clienților
cu comportamente de consum neregulate. Utilizând
întregul plamares de date, inclusiv istoricul clientului, valorile
curente de consum, informații de măsura, si incorporând
de asemenea cunoștințele experților, modelul nostru
statistic indică cei mai relevanți clienți spre a fi verificați. În
afara de creșterea ratei de detecție si descoperirea la timp
a consumurilor improprii, modelul permite eficientizarea
procesului de planificare a inspecțiilor și în același timp o mai
bună gestionare a personalului de teren.
- Analiza Activităților de Mentenanța: Având obiective de
eficienta operaționala din ce in ce mai exigente, companiile
dependente intensiv de echipamente se confrunta cu
provocări continue pentru a rămâne profitabile. Modelul
nostru de analiza agrega si evaluează date din surse multiple
pentru a reduce si optimiza costurile de mentenanță,
îmbunătăți utilizarea stocurilor, majora capitalul de lucru,
identifica punctele slabe din proces sau greșeli in activitatea
furnizorilor, prin furnizarea unei perspective integrate asupra
tuturor înregistrărilor generate de către oameni (loguri de
acces, ordine de lucru), înregistrări generate de funcționarea
echipamentelor (loguri, alarme, parametrii de funcționare)
si indicatori financiari (încasări, plăti), pe întreaga durata a
procesul de mentenanță.
- Analiza lanțului de aprovizionare (supply chain):
Componentele operaționale și financiare din lanțul de
aprovizionare sunt modelate în tablouri adaptate pentru
a permite vizualizarea fluxurilor și indicatorilor financiari
aferenți pentru a identifica, evalua și răspunde schimbărilor
permanente in condițiile de piață și a capta șompo entele
operaționale și financiare din lanțul de aprovizionare sunt
modelate în tablouri adaptate pentru a permite vizualizarea
fluxurilor și indicatorilor financiari aferenți pentru a identifica,
evalua și răspunde schimbărilor deciziile strategice.
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Servicii de Sustenabilitate : Cum sa cream un impact
vizibil in societate împreună cu clienții noștri prin
Raportarea Non-Financiara
Misiunea noastră este sa ne susținem clienții in a reflecta
impactul pe care îl generează prin elemente de calitate nu
doar către clientela deservita, ci si către echipa de oameni cu
care lucrează si comunitatea / societatea in care operează.
Raportarea non-financiara devine obligatorie in Europa in 2017,
prin Directiva UE 95/2014, iar organizațiilor li se va impune sa
prezinte public informații non-financiare si informații privind
diversitatea. Suntem in măsura sa definim si sa implementam
procesul de raportare non-financiara la nivelul companiei, sa
realizam colectarea si analiza datelor, sa asiguram implicarea
si dialogul cu părțile interesate, raportarea propriu-zisa pe
baza standardului agreat (GRI, UN Global Compact, ISO 26000,
AA1000SES etc.), inclusiv raportarea integrata si standardizare,
audit extern al raportului non-financiar. Mai mult, avem
capabilități interne in a livra conținut digital interactiv de înaltă
calitate prin contribuția studioului dedicat de creație digitala.
De asemenea, in categoria de servicii de Sustenabilitate
abordăm si următoarele arii complementare: mediu, sănătatea
si securitatea in munca, lanț de aprovizionare sustenabil,
finanțare sustenabila, implicarea parților interesate si crearea
de parteneriate de durata, excelenta in utilizarea resurselor,
impact social, servicii de management sustenabil al energiei
pentru sectorul public.
Guvernanță, Risc și Conformitate
Departamentul Consultanță în managementul riscului oferă o
gamă cuprinzătoare de servicii definite pentru a ajuta clienții
noștri să înțeleagă riscurile asociate afacerilor, să determine
care sunt nivelurile acceptabile de expunere, să implementeze
controale, oferind continuu măsurători și monitorizarea
mediului de risc și conformitate.
Crizele financiare mondiale supun în prezent instituțiile
financiare unei presiuni crescute. De asemenea, autoritatea
de reglementare are așteptări mai mari care trebuie să fie
îndeplinite în mod coerent, în scopul de a asigura o creștere
gestionabilă, în conformitate cu legile și reglementările în
vigoare.

Reglementările continuă să reprezinte o provocare majoră
pentru industria serviciilor financiare. Ne confruntăm cu o
perioadă caracterizată de schimbări semnificative în ceea ce
privește reglementările, din punctul de vedere al numărului
de noi inițiative, complexitatea lor și interacțiunea între
reglementările diferite.
Managementul executiv nu își mai poate permite să trateze
reglementările strict ca pe o chestiune de conformitate:
dezvoltarea reglementărilor ridică întrebări fundamentale
despre economia afacerilor care devine axul central al
strategiei organizației.
Ofertele de servicii de conformitate cu cerințele de
reglementare aplicabile se concentrează pe sprijinirea
băncilor și companiilor de asigurări în a aborda riscurile de
reglementare și problemele de conformitate pertinente pentru
activitățile și obiectivele lor strategice într-un mod eficient și
rentabil.
Departamentul nostru de Consultanță în Managementul
Riscului a dezvoltat o abordare și un set complet de
instrumente pentru a ajuta băncile și companiile de asigurări
în abordarea provocărilor din industria serviciilor financiare.
Diagnosticăm, verificăm și creăm un cadru amplu de politici.
Oferim o gamă largă de servicii pentru clienți, care caută în
mod proactiv să promoveze standardele de conformitate,
educarea forței de muncă și detectarea potențialelor încălcări.
De asemenea, ne ajutăm clienții în abordarea problemelor de
conformitate identificate.
Solvency II
Solvency II este noul regim de solvabilitate pentru toți
asiguratorii și reasiguratorii UE, care acoperă operațiunea de
asigurare a asiguratorilor băncilor. Solvency II își propune să
pună în aplicare cerințele de solvabilitate care să reflecte mai
bine riscurile cu care se confruntă companiile de asigurări și,
de asemenea, furnizează un sistem de supraveghere care este
consecvent în toate statele membre.
Provocarea pregătirii și implementării Solvency II constă
în abordarea multi-disciplinară. În cadrul Deloitte, suntem
în măsură să oferim amploarea necesară de servicii de
expertiză care asigură toate aspectele legate de cerințele
si oportunitățile Solvency II și vă poate sprijini pe parcursul
întregului proces.
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Consultanță fiscală
Deloitte oferă clienților o gamă variată de servicii fiscale
integrate. Abordarea noastră combină particularități și inovații
din diverse domenii ale fiscalității cu aspecte specifice fiecărui
domeniu de activitate al clienților noștri, cu scopul de a vă
sprijini compania pe care o reprezentați să performeze la nivel
local și global.
Indiferent de dimensiunea unei societăți, pot exista implicații
fiscale pentru fiecare tranzacție pe care aceasta o desfășoară,
precum și multiple opțiuni privind modul de abordare a
acestora în contextul schimbărilor continue din legislația fiscală
românească și internațională intensificării controalelor fiscale
derulate în România.

Deloitte identifică aspectele care contează cel mai mult pentru
o afacere și oferă clienților prin intermediul birourilor sale
din întreaga lume consultanță pentru a fi în conformitate
cu legislația fiscală. Cu peste 100 de ani de experiență
profesională acumulată atât pe plan intern, cât și internațional,
Deloitte contribuie la optimizarea obligațiilor fiscale ale
clienților săi.

Specialiștii departamentului de Consultanță Fiscală
al Deloitte dețin cunoștințe aprofundate despre
reglementările fiscale și mediul de afaceri.

Consultanță strategică în domeniul fiscal
Serviciile noastre constau în asistență pentru structurarea
tranzacțiilor desfășurate de către societatea dumneavoastră,
cu scopul de a optimiza profitul obținut după calcularea
impozitelor în conformitate cu prevederile legislative.
Specialiștii noștri fiscali cu expertiză în diverse domenii de
activitate vor analiza tranzacțiile derulate de către societate,
vă vor recomanda soluții alternative în concordanță cu
obiectivele afacerii și cu legislația aplicabilă și vă vor asista în
implementarea optimă a acestora. Serviciile noastre acoperă
analiza implicațiilor fiscale atât la nivel național, cât și la nivel
internațional.

- TVA: asistență fiscală specifică, servicii de reprezentare
fiscală și asistență privind înregistrarea în scopuri de TVA
și privind rambursarea TVA; cereri de dobânzi în cadrul
rambursărilor de TVA cu întârziere. Totodată, ne sprijinim
clientii în întocmirea și depunerea declarațiilor de TVA; revizii
de TVA; cursuri și seminarii adaptate solicitărilor acestora. Mai
mult, avem o experienta extensiva în asistență pe perioada
inspecțiilor fiscale precum și în procesul de contestare a
rapoartelor de inspecție fiscal și asistență în cadrul litigiilor cu
autoritățile fiscale. Alte servicii pe care le avem în portofoliu
includ optimizarea fluxurilor de numerar, optimizarea
pro-ratei și deducere TVA.”

Structurare fiscală internațională
Specialiștii noștri vă ajută să anticipați și să implementați
strategii fiscale globale și regionale, cu scopul de a sprijini
dezvoltarea afacerii dumneavoastră și de a optimiza impactul
fiscal al tranzacțiilor derulate, indiferent de locul în care vă
desfășurați activitatea. Folosind resursele noastre locale
și globale, prin intermediul rețelei internaționale de care
dispunem, putem dezvolta o strategie fiscală care să țină cont
de nevoile și așteptările dumneavoastră.

- Vamă și comerț internațional: asistenţă menită să
optimizeze operaţiunile de comerț internațional precum și
tranzacţiile cu produse accizabile armonizate/ nearmonizate
minimizând costurile aferente şi eliminând întârzierile
costisitoare, creând astfel un avantaj competitiv. Totodată,
experții noștri oferă asistenţă în ceea ce priveşte analiza,
revizuirea şi evaluarea riscurilor aferente obligațiilor la
Fondul de Mediu privind, de exemplu, ambalajele, uleiurile,
substanțele periculoase, echipamentele electrice și
electronice, bateriile şi acumulatorii, deşeurile de baterii şi
acumulatori.

Examinăm implicațiile fiscale atât înaintea cât și ulterior
derulării unor tranzacții precum achizițiile, fuziunile, divizările,
dizolvările, transferurile de patrimoniu sau de proprietăți,
inclusiv proiecte de diagnosticare a unor tranzacții în
perspectiva unor achiziții/ vânzări (due diligence fiscal).
Impozite indirecte
Într-o economie conectată și pe o piață globală, impozitele
indirecte au un impact semnificativ asupra afacerilor clienților
noștri. Echipa noastră de specialiști are experiența vastă în
diverse domenii de activitate: industria energetică, serviciile
financiare, industria bunurilor de larg consum, piața imobiliară
și altele, oferind asistență în diverse domenii, precum:
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Impozite directe ale societăților
Echipa Deloitte, având o experiență vastă în diverse domenii
de activitate, oferă asistență adaptată nevoilor dumneavoastră
în legătură cu impozitul pe profit, impozitul cu reținere la sursă
pentru veniturile obținute din România de către nerezidenți,
taxa pe constructiile speciale și în legătură cu impozitele și
taxele locale. Prin maximizarea beneficiilor și prin aplicarea
optimă a facilităților prevăzute atât de legislația din România,
cât și de legislația internațională, experții noștri au în vedere
dezvoltarea strategiilor de afaceri și consilierea în legătură cu
structurarea activității pentru a beneficia de cele mai eficiente
metode fiscale.
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Prețuri de transfer
Multinaționalele funcționează în prezent într-un mediu de
o complexitate ridicată, confruntându-se cu o presiune în
creștere din partea autorităților fiscale, în privința regimului
prețurilor de transfer al tranzacțiilor intra-grup desfășurate.
În conformitate cu legislația națională, persoanele impozabile
române au obligația de a pregăti dosare ale prețurilor de
transfer pentru tranzacții cu părți afiliate române sau străine.
Echipa noastră de experți este pregătită să ofere asistență
completă în domeniul prețurilor de transfer, de la întocmirea
documentației privind prețurile de transfer și planificarea
acestora, până la acorduri de preț în avans și asistență
specifică pe perioada inspecțiilor fiscale.
Servicii pentru angajatori și impozitarea persoanelor
fizice
În interiorul oricărei organizații, problematica salariaților este
una extrem de sensibilă și deopotrivă sofisticată, cu valențe
locale, dar și transnaționale. Printre cele mai serioase provocări
cu care se confruntă în prezent angajatorii se numără, de
exemplu, găsirea echilibrului între gradul de competitivitate/
atractivitate pe piața muncii și costul fiscal asociat, sau
respectarea legilor fiscale și a legislației muncii, atât local
cât și în mai multe jurisdicții deodată, în condițiile utilizării
unei forțe de muncă cât mai mobile. Deloitte oferă planuri
bine structurate și strategii de dezvoltare care pot ajuta la
eficientizarea programelor globale sau locale de salarizare din
punctul de vedere al impozitării și al asigurărilor sociale.
De asemenea, echipa noastră vă poate oferi asistență în
gestionarea aspectelor legate de mobilitatea internațională a
salariaților (planificarea, procesele de imigrare, coordonarea
programelor expatriaților, asigurarea conformității în ceea ce
privește obligațiile de declarare și plată a impozitelor datorate,
asistență pentru obținerea certificatelor de asigurări sociale
conform reglementărilor europene și internaţionale etc.).
Oferim asistență persoanelor fizice în demersul lor pertinent
de protejare a averii personale prin consultanță și suport în
îndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor fiscale asociate
oricărei tranzacții efectuate în nume propriu. Aria de expertiză
acoperă impozitarea veniturilor din investiții, din activități
independente, din cedarea folosinței bunurilor dar și aspecte
de taxare internațională și reglementări europene în domeniul
asigurărilor sociale.
Îndeplinirea obligațiilor declarative fiscale
Echipa noastră poate pregăti, revizui și depune declarația
privind impozitul pe profit sau TVA, precum și alte declarații
fiscale în timp util și în conformitate cu prevederile legale.
Astfel, veți fi siguri că obligațiile de raportare sunt îndeplinite la
timp și în mod corespunzător.
De asemenea, acționăm ca împuternicit sau reprezentant
fiscal în scopuri de TVA și oferim asistență în procedurile de
rambursare a TVA, precum și în legătură cu procedurile și
regimurile vamale.
Împuternicire / Reprezentare fiscală
Echipa noastră vă poate furniza următoarele tipuri de servicii
de asistență fiscală cu privire la îndeplinirea obligațiilor fiscale
în România: împuternicire fiscală pentru nerezidenții care
obțin câștiguri de capital din România sau reprezentare fiscală
cu privire la îndeplinirea obligațiilor de claw-back pentru
societățile din domeniul farmaceutic.
Servicii de consultanță fiscală continuă
Echipa noastră vă poate oferi servicii de consultanță fiscală
continuă structurate sub forma unui abonament lunar, cu un
număr de ore de consultanță inclus. Aceste servicii acoperă
aspecte din perspectiva următoarelor domenii: impozite
directe, impozite indirecte, impozite și taxe locale, pentru
soluționarea unor spețe / întrebări ridicate de dumneavoastră.
Servicii de asistență fiscală pe durata inspecțiilor fiscale
Echipa noastră de specialiști vă poate asista în cadrul
inspecțiilor fiscale desfășurate de către autoritățile române.

De asemenea, vă putem ajuta și în procesul de contestare a
rapoartelor de inspecție fiscală, precum și în cadrul litigiilor cu
autoritățile fiscale.
Servicii de asistență fiscală în obținerea unor opinii
oficiale
Echipa noastră vă poate sprijini în obținerea unor confirmări
din partea autorităților fiscale relevante cu privire la anumite
aspecte fiscale, prin intermediul solicitării unor adrese oficiale
din partea Ministerului de Finanțe sau al unor soluții fiscale
anticipate. Serviciile noastre de asistență fiscală constau în
pregătirea și depunerea adreselor, participarea la întâlnirile
cu autoritățile fiscale relevante, monitorizarea obținerii
răspunsurilor oficiale.
Servicii de furnizare de personal
În funcție de necesitățile dumneavoastră, Deloitte poate
detașa la sediul societății dumneavoastră personal specializat
care să vă asiste din perspectivă fiscală în activitatea zilnică.
Asistență în cadrul restructurărilor - fuziuni și divizări
Consultanții noștri specializați vă pot asista în cadrul
proiectelor complexe de fuziuni și divizări. În cadrul unor astfel
de operațiuni, aspectele fiscale joacă un rol determinant.
Astfel, atenția noastră este concentrată pe îndeplinirea
întocmai a cerințelor legislative în vederea asigurării
neutralității fiscale a unor astfel de tranzacții. De asemenea,
experiența noastră vastă ne pune în ipostaza de a putea oferi
soluții practice tuturor problemelor cu care vă puteți confrunta
în cursul unei fuziuni sau divizări.
Diagnosticarea fiscală a pierderilor de inventar
Pierderile de inventar sunt fenomene inerente unui proces
de producție sau comercializare a bunurilor. Putem spune
că legislația fiscală din România este destul de restrictivă în
privința posibilității deducerii fiscale a acestor pierderi. În
decursul anilor am constatat că multe companii din România
nu folosesc într-un mod optim posibilitățile oferite de lege,
ajungând astfel să plătească impozite mai mari. Având
în vedere considerațiile mai sus amintite, am dezvoltat o
metodologie de analiză a pierderilor de inventar ce include și
soluții practice și de adaptare a procedurilor interne pentru
obținerea în integralitate a beneficiilor fiscale prevăzute de
lege. Este de menționat că în cadrul proiectelor noastre
folosim cunoștințele unor experți tehnologi.
Asistența în aplicarea facilităților fiscale (inclusiv
pentru cercetare-dezvoltare)
Identificarea și implementarea facilităților fiscale este un
aspect cheie în optimizarea costurilor companiilor. O facilitate
fiscală importantă este cea pentru activitățile de cercetaredezvoltare, a cărei aplicare poate conduce la o economie de
8% din costurile aferente acestor activități. Echipa noastră
specializată a dezvoltat o metodologie de identificare a
proiectelor, activităților și costurilor eligibile pentru facilitatea
fiscală. De asemenea, asistența se poate concretiza atât în
efectuarea analizei cât și în pregătirea documentației necesare
sau a pregătirii unei solicitări de confirmare cu autoritățile.
De asemenea, consultanța noastră poate viza și aspecte
problematice întâlnite în aplicarea altor facilități fiscale ex.
facilitatea pentru profitul reinvestit.
Sunteți primii care intrati în posesia informației:
Tax Alert
Prin intermediul buletinului nostru informativ veți fi informați
asupra tuturor modificărilor și propunerilor legislative din
România care vă pot afecta poziția fiscală. Serviciul este
furnizat gratuit tuturor părților interesate.
Seminarii / Cursuri
Echipa noastră susține o gamă variată de cursuri și seminarii
cu privire la diferite aspecte fiscale, care pot avea caracter
general, pot fi adaptate unui anumit domeniu de activitate
sau unor aspecte fiscale specifice activității societății
dumneavoastră.
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Soluții de servicii
externalizate
Companiile se confruntă cu evoluții rapide ale cadrului
de reglementare, cu progrese continue în tehnologie și
cu abordări tot mai sofisticate în activitățile operaționale
cotidiene. Aceste provocări determină firmele să regândească
mixul potrivit de resurse interne și externe necesar pentru
gestionarea eficientă a proceselor operaționale esențiale, cu
vizibilitate, flexibilitate, transparență și control.

Externalizare

Modelele operaționale, prioritățile organizaționale și culturile
corporatiste diferă de la o firmă la alta, astfel încât este posibil
ca o anumită soluție pentru o organizație să nu fie cea mai
potrivită pentru o alta.

Deloitte poate ajuta la evaluarea modului în care organizația
dumneavoastră funcționează în prezent, la stabilirea
modificărilor optime pentru atingerea obiectivelor
dumneavoastră de business și la acordarea de asistență
în ceea ce privește crearea unei strategii de implementare
a întregului proces. Soluțiile noastre flexibile, de ultimă
generație, furnizează servicii operaționale, de conformitate și
raportare, susținute prin rețeaua de firme membre Deloitte în
întreaga lume.

Finanțe și
contabilitate

Procese de afaceri

Contabilitate
Raportare ﬁnanciară
Analiza evidențelor contabile
Asistență în activitatea de trezorerie
Asigurare a activității de management
ﬁnanciar
Alte servicii suplimentare

Asistență privind gestionarea
programelor de management
ﬁnanciar
Proiectarea proceselor de afaceri
Optimizarea ﬂuxului de activități
ﬁnanciare

Consultanță

Personal
Administrare și
consiliere ﬁscală
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Identiﬁcarea resurselor comune

Salarizare și administrarea
resurselor umane
Managementul procesului de salarizare
Pregătirea evidențelor privind statele de
plată
Asistență privind sistemul de salarizare
Suport în activitățile desfășurate în cadrul
departamentului „Resurse umane”
Respectarea conformității cu legislația
muncii
Asistență privind pregătirea profesională

Practica Deloitte de Soluții
de Servicii Externalizate
ajută companiile să își
gestioneze procesele
contabile, fiscale, de
salarizare și tehnologice.

Înregistrare
Elaborarea declarațiilor de impunere
Sfaturi contabile pe spete apărute ad hoc
Pregătirea manualelor de proceduri, politici
contabile interne și de business
Structurarea proceselor companiei aferente
activității ﬁscale
Retehnologizarea procesului de afaceri
Asistență privind pregătirea profesională
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Servicii financiare și contabile
Serviciile noastre includ ținerea evidențelor contabile, inclusiv
rapoartele de gestiune și declarațiile financiare statutare.
Salarizarea și administrarea resurselor umane
Tehnologia noastră informatică avansată ne permite să oferim
clienților noștri servicii sigure pentru îndeplinirea obligațiilor
legate de salarizare și resursele umane. Prin automatizarea
procesului, economisim timp și costuri pentru clienții noștri.

- Proiectarea proceselor de afaceri
• Ajută clienții printr-o abordare structurată și cuprinzătoare
cu privire la analiza situației curente;
• Consiliere privind procesul final vizat, prin analizarea
deficiențelor și obstacolelor curente și asigurarea unui
mijloc clar și obiectiv de identificare și prioritizare a zonelor
ce necesită îmbunătățiri;
• Documentează parametri pentru fiecare etapă și flux ale
procesului la nivelul locului de muncă, atât cu privire la
situația curentă, cât și la procesul final vizat, pregătind
organizația pentru implementarea unui nou model de
procese;

Administrare și consiliere fiscală
Metodologia noastră de conformitate și consiliere fiscală
oferă firmelor un mod eficient de a-și gestiona volumul de
lucru în ceea ce privește conformitatea fiscală și respectarea
termenelor limită de depunere. Serviciile de consultanță
fiscală sunt grupate, de regulă, cu cele de asistență financiară
și contabilitate, pentru a crea o soluție completă de
conformitate și raportare. Rețeaua regională extinsă, susținută
de o profundă înțelegere a particularităților locale, oferă
clienților noștri transparența și flexibilitatea necesare pentru
a răspunde unei game complete de nevoi fiscale locale și
regionale.

- Optimizarea fluxului de lucru financiar
• Ajută clienții să identifice volumul și optimizarea proceselor
repetitive, în cadrul funcției financiare a companiei;

Procesele de afaceri
- Asistență privind gestionarea programelor de
management financiar
• Ajută clienții să valorifice resursele noastre experimentate,
ce pot juca rolul unui Manager Financiar de Proiecte, pe
parcursul întregului ciclu de viață al proiectului;

• Consiliază asupra instrumentelor de implementare,
tehnologiilor sau oferă simple ajustări ale proceselor ce
pot fi implementate și încorporate în firma dumneavoastră.
Aceste soluții îmbunătățesc calitatea datelor, scurtează
timpul de procesare a tranzacțiilor și reduc riscul de eroare
și fraudă;

• Susține faza de analiză, prin revizuirea și emiterea de
recomandări cu privire la ceea ce trebuie să fie păstrat ca
cerințe de afaceri;

• Elaborează un plan pentru implementarea de noi modele,
definește un plan de lucru ce acoperă toate modificările
necesare pentru a ajunge la rezultatul și bugetul dorit.

• Ajută în alegerea tehnologiei potrivite pentru nevoile
dumneavoastră, prin utilizarea relației noastre extinse de
furnizori de soluții de software de top.

• Coordonează pregătirea profesională, testarea și migrarea
programelor de la client, prin asigurarea că firma este
pregătită pentru implementarea unui nou sistem și că
impactul asupra firmei este gestionat și comunicat în mod
adecvat.
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Consultanță juridică
Reff & Asociații oferă asistență juridică clienților din România și
din străinătate în diferite domenii, incluzând fuziuni și achiziții,
drept societar și comercial, drept bancar, piețe de capital,
tranzacții imobiliare, dreptul muncii, insolvență, litigii fiscale
și comerciale, parteneriate public-private, achiziții publice,
energie, dreptul mediului și proprietate intelectuală.

complexitate, care au presupus soluții inovatoare pe piața
românească, sunt dovada vie a calității muncii noastre.
Credem într-un model de activitate bazat pe eficiență,
răspunzând astfel așteptărilor clienților de a primi servicii cu
valoare adăugată și a nevoii noastre continue de a investi în
avocați valoroși și bine pregătiți și în specializarea lor.

Reff & Asociații, societatea civilă de avocați membră a rețelei
de firme de avocați Deloitte Legal , este organizată ca o firmă
de avocatură independentă, coordonată de Alexandru Reff și
Andrei Burz-Pînzaru. Echipa Reff & Asociații se numără printre
societățile de avocați cu cea mai rapidă creștere din piață,
cu o structură flexibilă de servicii, care îi permite să utilizeze
cunoaștințe temeinice de specialitate și să abordeze în mod
eficient, situațiile mai puțin complexe.

Însă experiența ne-a arătat că în avocatură nu mai este de mult
nevoie doar de cunoasterea aspectelor juridice, ci trebuie ceva
mai mult de atât. Cu fiecare proiect complex pe care l-am dus
la bun sfârșit, am învățat să fim mai eficienți și să răspundem
într-un mod echilibrat nevoilor fiecărui client în parte.

Calitatea muncii noastre este recunoscută de publicații locale
și internaționale prestigioase, iar faptul că, în ultimii ani,
ne-am inplicat în tranzacții importante, cu un grad ridicat de

Ne plac provocările, iar la Reff & Asociații am dezvoltat
capacitatea de a privi astfel de proiecte complexe atât cu ochii
unui consultant în afaceri cât și de avocat, oferind recomandări
pragmatice și comerciale eficiente, într-o modalitate promptă și
într-o formă concisă, în locul unei perspective academice, care
nu are legătură cu realitatea cu care se confruntă business-ul.

Practica noastră juridică este pe deplin integrată în
structura multidisciplinară a Deloitte în România, astfel
încât avocații noștri și consultanții fiscali formează o
singură echipă care lucrează îndeaproape cu experții
Deloitte în contabilitate și audit, servicii de risc, finanțe
corporative, servicii de asistență în tranzacții, evaluare
și modelare, strategii și operațiuni, capital uman,
sectorul public și alte domenii de expertiză.
Fuziuni și Achiziții
Avocații noștri au experiență în asistența acordată atât de
partea cumpărătorilor, cât și a vânzătorilor, în timpul întregului
proces de achiziție/ vânzare a unei societăți comerciale.
- Structurare - Analizarea și validarea structurii tranzacției,
mai ales în tranzacțiile complexe, identificarea riscurilor,
conceperea sau confirmarea abordărilor avute în vedere.
- Raport de analiză juridică - Diferite zone de interes juridic
și niveluri de detaliere, analiza rezultatelor și a impactului
acestora asupra tranzacției, proiectarea și implementarea
soluțiilor, inclusiv revizuirea structurii tranzacției.
- Documentația pre-contractuală și documentele de
tranzacție - Întocmirea, negocierea și încheierea contractului
de vânzare de acțiuni/active, cu luarea în considerare a
aspectelor identificate în timpul procesului de verificare și
implementarea eficientă a structurii agreate.
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- Implementare - Îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente
tranzacției, înregistrarea transferului de acțiuni, modificarea
actului constitutiv al societății-țintă și înregistrarea
respectivelor modificări, obținerea acordului de la Consiliul
Concurenței.
Aspecte de drept societar și comercial
Echipa noastră furnizează servicii cu privire la structurarea
și restructurarea investițiilor, transferurile de întreprindere,
fuziuni, divizări, asocieri cu sau fără crearea unei societăți de
proiect, inclusiv înființarea, guvernarea corporativă, drepturile
acționarilor minoritari, soluționarea blocajelor și încetarea
asocierilor.
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Drept bancar
Avocații noștri au experiență în asistarea clienților cu privire
la împrumuturi și finanțare comercială, operațiuni de leasing,
restructurarea datoriilor și factoring. Avem o experiență vastă
atât în asistarea creditorilor, cât și a debitorilor în structurarea
tranzacțiilor financiare complicate, inclusiv elaborarea,
revizuirea și negocierea documentației contractuale, precum și
emiterea opiniilor legale aferente acestora.
Piețe de capital
Consiliem clienții în materie de oferte publice, crearea și
implementarea structurilor de achiziționare a societăților
listate la bursă și reprezentăm interesele clienților în fața
Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare. Oferim asistență
cu privire la cerințele permanente impuse societăților
listate și operatorilor de pe piața de capital, precum și cu
privire la proiectarea și punerea în aplicare a operațiunilor
de răscumpărare de acțiuni și a planurilor de participare a
salariaților la capitalul societăților listate. Oferim asistență
cu privire la aspecte vizând respectarea legislației referitoare
la abuzul de piață (tranzacționarea pe baza de informații
privilegiate și manipularea pieței).
Drept Imobiliar
Specialiștii noștri oferă asistență cu privire la structurarea și
implementarea tranzacțiilor imobiliare, verificarea titlurilor
de proprietate, utilizarea terenului, urbanism, regulamente
administrative, societăți de proiect, achiziții și cesiuni, ipoteci
și altele.
Insolvență
Asistăm atât creditorii, cât și debitorii cu privire la diversele
probleme legate de insolvență, în procedurile de
pre-insolvență dar și în cele de insolvență, de la dreptul de
deschidere a procedurii de insolvență la posibilitățile de a
o închide, furnizând analize complexe cu privire la opțiunile
existente, menținerea drepturilor, apărarea împotriva cererilor
de deschidere a procedurii insolvenței formulate de terți
și contestarea drepturilor acestora. De asemenea, oferim
asistență și reprezentare în fața judecătorului sindic, precum
și la adunările creditorilor de-a lungul întregii proceduri de
insolvență.

Legea concurenței și dreptul comunitar
Acordăm consultanță pentru o gamă largă de probleme
de concurență, inclusiv conformitatea cu reglementările în
domeniul concurenței și anti-trust, acordurile verticale și
orizontale, analiza acordurilor de distribuție etc. Înțelegem în
detaliu probleme complexe de dreptul concurenței și acordăm
asistență privind operațiunile de concentrare economică,
crearea unor structuri eficiente și în conformitate cu legea și
asigurăm reprezentarea în fața Consiliului Concurenței.
Dreptul muncii
Într-un mediu juridic relativ rigid și plin de provocări, ajutăm
companiile să trateze în mod eficient problemele legate de
dreptul muncii, oferindu-le soluții contractuale adaptate,
regulamente interne clare și eficiente, proceduri conforme cu
legislația etc .
Sectorul Public
Beneficiind de experiența dobândită prin derularea de
multiple proiecte în domeniul achizițiilor publice și a
proiectelor de concesiune, inclusiv elaborarea Ghidului pentru
aplicarea legislației privitoare la concesiuni în România, echipa
noastră poate oferi asistență juridică privind diferite aspecte
ale legislației românești referitoare la derularea procedurilor
de atribuire, precum și atribuirea și încheierea de contracte de
achiziții publice și de concesiune.
Litigii
Reprezentăm clienții în litigii civile, comerciale și de dreptul
muncii, inclusiv în litigii privind aspecte de drept societar,
de recuperare a creanțelor, litigii imobiliare, tranzacții
extrajudiciare și executări silite.
În litigii fiscale, echipele noastre multidisciplinare se asigură
că toate problemele sunt abordate dintr-o perspectivă
mixtă, legală și financiară. Serviciile noastre includ asistență
precontencioasă, asistență privind procedura administrativă și
reprezentare în fața instanțelor de judecată.
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Consultanță financiară
Departamentul de Consultanță Financiară din cadrul
Deloitte este unul dintre cei mai importanți jucători de pe
piața românească, furnizând soluții integrate de consultanță
financiară și sprijin în tranzacții unui portofoliu mare de clienți
naționali și multinaționali, atât privați, cât și de stat.
Echipa noastră de consultanți financiari vă pune la dispoziție
experiența câștigată prin combinarea celor mai bune practici
internaționale și cunoașterea profundă a condițiilor pieței
locale. Oferta noastră de servicii vizează domeniul finanțelor
corporative și include sprijin în cadrul tranzacțiilor, servicii
de investigare a fraudelor, evaluare și modelare, obținere
de finanțare, structurare și planificare fiscală precum și
restructurare corporativă. Oferim expertiză specifică pe
fiecare tip de industrie unui portofoliu generos de clienți,
format atât din mari companii multinaționale, cât și guverne
sau companii locale din toate domeniile de afaceri.
Finanțe Corporative, Fuziuni și Achiziții
- Finanțe Corporative
Echipa Deloitte de consultanță în domeniul finanțelor
corporative oferă servicii companiilor pe parcursul întregii
perioade de viață a acestora. Oferim consultanță clienților
atât în inițierea și finalizarea tranzacțiilor, cât și în legătură cu
investițiile strategice referitoare la fuziuni, achiziții, vânzări
sau planificarea finanțării.
- Achiziții
Scopul nostru este de a reduce riscurile inerente oricărei
achiziții prin furnizarea de consultanță specializată cu privire
la elementele esențiale care asigură succesul tranzacției:
planificarea, stabilirea obiectivelor și execuția. Oferim sprijin
clienților prin elaborarea strategiei de abordare, evaluare și
structurare financiară, utilizarea contactelor proprii avute cu
diverși factori de decizie, negocierea tranzacției, consultanță
privind tactica de licitație, stabilirea cadrului pentru
analiză diagnostic, menținerea legăturii cu autoritățile de
reglementare și întocmirea documentelor publice, asigurând
astfel o demarare promptă, un parcurs eficient și finalizarea
procesului la termen.
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- Vânzări
Decizia de a vinde o afacere este una crucială, pe care
mulți manageri și antreprenori o iau o singură dată, având
deci o singură șansă de a face acest lucru impecabil. Cereți
un preț prea mic sau trebuie să acționați rapid pentru a
recupera investiția în loc să riscați în continuare? Oferim
sprijin acționarilor și conducerii companiilor în fiecare etapă a
tranzacției. Oferim consultanță independentă și tot suportul
necesar pentru a asigura vânzătorilor un proces lin, prin
evitarea capcanelor și creșterea șanselor ca tranzacția să fie
una de succes. Serviciile noastre includ, dar nu se limitează
la: revizuirea opțiunilor, evaluarea afacerii, pregătirea
memorandumurilor de informare, identificarea potențialilor
cumpărători, planificarea fiscală, negocierile, analizele
diagnostic de vânzare și managementul tranzacției.
- Integrare în cazul unei fuziuni
Integrarea unei întreprinderi de mari dimensiuni este una
dintre cele mai mari provocări cu care o organizație se
poate confrunta. Estimările indică faptul că între 50% și 70%
dintre fuziuni nu reușesc să ofere valoare acționarilor după
încheierea tranzacției.
Echipa noastră se bucură de o bogată experiență directă în
gestionarea programelor mari și complexe de integrare, în
multe sectoare de activitate.
Punând în mod clar accent pe factorii ce generează valoare
tranzacției, am obținut rezultate remarcabile pentru acționari,
după integrare.
- Finanțarea proiectelor
Oferim consultanță societăților comerciale, instituțiilor
guvernamentale și instituțiilor financiare cu privire la
obținerea de fonduri, restructurare, alianțe strategice,
privatizare, vânzări și achiziții.
- Parteneriate public-private
Deloitte este lider în dezvoltarea și punerea în aplicare
a parteneriatelor public-private (PPP) în România. Avem
experiență în toate etapele procesului, inclusiv în realizarea
studiilor de fezabilitate, elaborarea planurilor de afaceri,
gestionarea procesului de licitație (inclusiv întocmirea
întregii documentații necesare pentru achiziție), dezvoltarea
unor sisteme inovatoare de management al performanței,
evaluarea ofertelor și negocierea contractelor.
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Servicii și analize suport în activități de vânzare, fuziuni
și achiziții
Vâzările de companii au loc adeseori în cadrul unor procese
de licitație. Fie că sunteți în rolul cumpărătorului sau al
vânzătorului, avantajul competitiv este vital. O analiză rapidă
a factorilor cheie implicați în luarea deciziilor este esențială
pentru reușita tranzacției.
- Analiza diagnostic de achiziție
Suntem specializați în consilierea investitorilor pentru
realizarea unor tranzacții de succes. Serviciile noastre
pornesc de la analiza financiară a societăților și reprezintă
o parte esențială în procesul decizional de investire sau
finanțare.
Cumpărătorii au nevoie de analiza diagnostic de achiziție
atât pentru a confirma prețul și necesitățile de finanțare, cât
și pentru a identifica aspectele care necesită includerea în
contractul de vânzare-cumpărare și în situațiile financiare de
la data tranzacției.
Scopul analizei noastre poate fi modelat pentru a răspunde
cel mai bine nevoilor dumneavoastră. În acest sens, vă oferim
o gamă completă de servicii de analiză diagnostic: financiar,
fiscal, juridic, IT și comercial.
- Consultanță privind vânzarea
În confruntarea cu o piață dificilă și volatilă, conducerea
oricărei companii va căuta soluții pentru revizuirea direcțiilor
strategice. Una dintre cele mai la îndemână opțiuni o
reprezintă vânzarea. Odată ce decizia preliminară de a vinde
a fost luată, procesul de optimizare a rezultatelor poate
reprezenta o reală provocare și necesită importante resurse
de timp.
Serviciile noastre de consultanță privind vânzarea sunt
modelate conform cerințelor clienților noștri și răspund
provocărilor întâmpinate pe parcursul întregului proces de
vânzare.
Deloitte oferă consultanță în fiecare etapă a procesului de
vânzare, însă implicarea noastră poate varia în funcție de
situație și necesitățile specifice fiecărui client.
Exemple privind serviciile noastre includ, însă nu sunt limitate
la: revizuirea de portofolii, analiza gradului de pregătire a
tranzacțiilor, gestiunea proiectelor, divizarea financiară și
operațională, planificarea și implementarea divizării, asistență
privind camera de date, structurare și planificare fiscală,
proceduri de raportare financiară, precum și consultanță
privind tranzacțiile.
- Analiza diagnostic de vânzare
Luând în considerare incertitudinile pe care le implică
finanțarea tranzacțiilor, investitorii solicită un grad înalt de
informare înainte de a-și angaja resursele financiare. În cazul
în care există o tensiune competitivă și mai mulți cumpărători,
un raport de analiză diagnostic de vânzare este soluția ideală.
Raportul diagnostic de vânzare întocmit de Deloitte oferă o
imagine clară, cuprinzătoare și independentă și transmite un
mesaj robust, conferind încredere potențialilor cumpărători.
Raportul diagnostic de vânzare este un factor cheie în cadrul
unui proces de vânzare în special atunci când:
• Natura tranzacției implică o analiză diagnostic ca precondiție
pentru potențialii cumpărători;
• Există mai mulți cumpărători potențiali implicați în procesul
de licitație;
• Perioada de finalizare este strânsă și menținerea
confidențialității este importantă;
• Trebuie evitată întreruperea activității companiei;
• Tranzacția este complexă, iar numărul de întrebări și
cantitatea de informații solicitate de cumpărătorii potențiali
trebuie controlat.
Astfel, veți avea avantajul primirii unor oferte indicative de o
calitate ridicată și păstrării controlului asupra procesului de
vânzare.

- Consultanță privind contractul de vânzare-cumpărare
Termenii financiari incluși în contractul de vânzare-cumpărare
reprezintă un element cheie, fie că sunteți în poziția de
vânzător și doriți să realizați un exit facil în urma căruia
să primiți un preț predictibil, fie că sunteți în poziția de
cumpărător și doriți să vă luați măsuri de precauție în ceea ce
privește situația financiară a companiei pe care urmează să o
achiziționați.
Oricând realizați o tranzacție, echipa Deloitte vă poate oferi
consultanță prin: structurarea unui mecanism de ajustare a
prețului de cumpărare, stabilirea activului net sau nivelului
normal al capitalului circulant, stabilirea politicilor contabile,
a definițiilor privind situațiile financiare la data tranzacției, a
garanțiilor sau despăgubirilor.
Servicii de evaluare și modelare
- Servicii de evaluare
Furnizăm servicii de evaluare și de consultanță companiilor
interesate de tranzacțiile majore, care pot schimba cursul
investițiilor făcute de acționari. Oferim consultanță în procese
specifice, în funcție de nevoile dumneavoastră - indiferent că
sunteți director al unei companii listate la bursă, investitor
privat, ministru de stat, bancher sau persoană fizică.
Serviciile noastre de evaluare includ:
• Evaluarea afacerilor – servicii de evaluare consultativă care
ghidează clienții în luarea deciziilor strategice de investire/
vânzare sau în atingerea altor obiective financiare;
• Combinări de întreprinderi – servicii de evaluare privind
combinările de întreprinderi, incluzând activele intangibile,
activele imobiliare, alocarea prețului de cumpărare și
estimarea fondului comercial;
• Deprecierea activelor – realizarea de teste de depreciere,
în scop de raportare financiară, pentru fondul comercial și
activele cu durată de viață nelimitată;
• Evaluări fiscale – evaluarea afacerilor sau a activelor
pentru scopuri fiscale locale, internaționale, sau pentru
determinarea prețurilor de transfer;
• Evaluarea activelor fixe – evaluarea utilajelor,
echipamentelor și activelor imobiliare, pentru raportări
financiare și fiscale, sau în scopul realizării unor tranzacții;
• Evaluarea litigiilor – analize de evaluare în cazul unui litigiu,
incluzând situațiile în care obiectul litigiului este indecis,
activ sau doar probabil;
• Evaluarea portofoliilor de credite – estimarea valorii juste a
portofoliilor de credite, incluzând creditele neperformante,
pentru raportările financiare și fiscale, sau în scopul realizării
unor tranzacții.
- Modelarea afacerilor
Fie că este vorba de evaluarea opțiunilor strategice a unor
întreprinderi noi sau a unor operațiuni deja existente,
modelarea afacerilor devine o parte integrantă a procesului
decizional din cadrul unei companii. Echipa noastră vă ajută
să simulați și să testați opțiunile de afaceri pe care le aveți
la dispoziție, îmbunătățind astfel înțelegerea riscurilor și
randamentul unor proiecte, tranzacții sau procese. Modelele
create de noi reprezintă o unealtă utilă și un ajutor de
încredere în procesul de luare a deciziilor.
Vă oferim consultanță în dezvoltarea unor modele financiare
complexe, în numeroase domenii, precum:
• Consultanță în întocmirea planului de afaceri, stabilirea
opțiunilor strategice, simulări de tranzacții corporatiste;
• Integrare în cazul unei fuziuni;
• Sisteme de măsurare a performanței și asigurare a calității;
• Finanțarea proiectelor și modalități de obținere a finanțării;
• Restructurarea datoriilor.
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Investigarea fraudelor
Echipa noastră de investigare a fraudelor contabile include
contabili, auditori, informaticieni și investigatori instruiți să
identifice tranzacțiile și relațiile atipice care nu sunt, de obicei,
descoperite pe parcursul auditării.
Deloitte a înființat prima linie de servicii de investigații a
fraudelor contabile din Europa Centrală în august 1998 și a fost
prima firmă de consultanță din Balcani care a creat o echipă de
specialiști dedicată investigațiilor contabile ce își desfășoară
activitatea și în afara granițelor României. Echipa noastră a
realizat un număr mare de investigații în zona Europei de
Sud-Est, cu privire la fraude de toate dimensiunile și din toate
industriile.

Obiectivul serviciilor de investigații a fraudelor contabile este
depistarea, prevenirea și investigarea fraudei și a neregulilor
în domeniul comercial, precum și acordarea de sprijin pentru
rezolvarea problemelor identificate, prin mijloace litigioase
sau alte soluții alternative. Indiferent de mărimea sau
complexitatea problemei, scopul nostru este descoperirea
fraudelor și a neregulilor, identificarea autorilor și a modului de
operare al acestora, limitarea pierderilor, prevenirea repetării
acestora și asistarea în procesul de recuperare a pierderilor.

Echipa noastră de investigații a fraudelor contabile
este instruită în tehnici speciale de investigație,
utilizând tehnologii specifice de cercetare, pentru a
identifica tranzacții atipice și structuri de relații care, în
mod normal, nu sunt evidențiate în timpul unui audit
standard.
Profesioniștii noștri din domeniul analitic și al investigațiilor
tehnologice vă ajută să colectați, mențineți și să analizați seturi
mari de date independente care vor reprezenta dovada sau
contradovada unui potențial litigiu complex sau a unei
investigații comerciale. Combinația dintre cunoștințele noastre
contabile și experiența în investigații, alături de centrele
noastre informatice și soluțiile tehnologice ultra moderne,
reprezintă soluția inovatoare de care aveți nevoie.
Metodele folosite de noi pentru investigații includ tehnologii
de ultimă oră și sprijină descoperirea, analiza și reconstrucția
datelor extrase din sistemele IT, rețelele informatice, suporturi
media și periferice.
Serviciile pe care vi le punem la dispoziție acoperă toate
aspectele de investigare și prevenție a fraudelor și cuprind:
Investigații legate de fraude și comerciale
Investigăm activitățile desfășurate în detrimentul acționarilor,
conflictele de interese ale conducerii și angajaților, furtul de
fonduri și active, frauda în achiziții publice și interpretările
greșite ale contractelor. Utilizăm instrumente și programe
proprii de analiză a datelor, cu ajutorul cărora extragem
informațiile relevante din bazele de date ale clienților.
De asemenea, utilizăm și tehnologii specializate pentru
interogarea computerelor și a perifericelor cu privire la
documente electronice, cum ar fi e-mail-urile și fișierele șterse.
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Detectarea fraudei
Folosim cele mai noi tehnici de investigație și cele mai
performante sisteme informatice pentru a identifica tendințe
și tipare suspecte în volume mari de date. Acestea permit atât
concentrarea investigațiilor ulterioare și a programelor de
prevenire a fraudei în ariile identificate cu potențial de risc, cât
și emiterea unor recomandări pentru îmbunătățirea mediului
de control al clienților. Instrumentele de detectare a fraudei
pot fi integrate în sistemele deja existente pentru o utilizare
continuă.
Evaluarea și diagnoza riscului de corupție și de fraudă
Directorii și conducerea companiei au obligația fiduciară și
responsabilitatea corporativă de a lua măsuri pentru a
descuraja, detecta și preveni corupția și frauda. Abordarea
noastră integrată de combatere a fraudei vă ajută să înțelegeți
sensibilitatea companiei dumneavoastră la riscul de fraudă,
cu scopul de a identifica zonele cu un risc ridicat de fraudă
și de a dezvolta un plan de control al fraudei. Acest lucru se
poate realiza prin abordarea ariilor cu risc critic de fraudă,
monitorizarea eficientă a strategiilor de diminuare a riscului și
luarea măsurilor necesare pentru cazurile reale de fraudă.
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Efectuăm evaluări ale riscurilor de fraudă, consiliere cu privire
la cele mai bune practici de gestionare a riscului de fraudă și
ajutăm la implementarea măsurilor de detectare a fraudei și
prevenire a acesteia prin:
• Efectuarea de controale și revizuiri de proces legate de
gestionarea riscului de fraudă;
• Revizuirea contractelor și a documentelor justificative,
revizuirea procedurilor interne;
• Interviuri cu personalul cheie din departamentele de
contabilitate, control sau achiziții;
• Revizuirea conformității cu reglementările autorității de
supraveghere;
• Implementarea de programe antifraudă și anticorupție.
Servicii de prevenire a spălării banilor și finanțării
terorismului
Efectuăm analiza sistemului de evaluare a riscului de prevenire
și combatere a spălării banilor, finanțării terorismului și a
sancțiunilor internaționale și vă oferim sprijin prin emiterea de
recomandări pentru alinierea sistemelor proprii la cele mai
bune practici, sau, acolo unde este cazul, la implementarea sau
remedierea unor astfel de sisteme.
Emitem recomandări și oferim tot suportul necesar în vederea
remedierii sistemelor de prevenire și combatere a spălării
banilor și finanțării terorismului, prin:
• Evaluarea politicilor, procedurilor și proceselor de prevenire
și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului;
• Evaluarea riscului unei afaceri din perspectiva prevenirii
spălării banilor și finanțării terorismului;
• Definirea și implementarea măsurilor de cunoaștere a
clientelei și due diligence în cadrul organizației;
• Definirea proceselor și activităților aferente de prevenire și
combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, atât
pentru clienții existenți cât și pentru clienții noi;
• Consultanță tehnologică, prin definirea sistemului de
monitorizare a tranzacțiilor și regulile de selecție,
configurarea și optimizarea sistemului, sau managementul
verificărilor conform listelor predefinite;
• Cursuri de prevenire și combatere a spălării banilor și
finanțării terorismului.

Urmărirea activelor
Identificăm activele deturnate și implicăm resursele globale ale
Deloitte în cazul în care activele au fost mutate peste hotare.
Business Intelligence și analiza diagnostic de investigare
Concentrându-ne asupra investigării istoricului companiilor, a
afacerilor financiare, a afilierilor și asocierilor de firme și
persoane fizice, obținem informații strategice pentru clienții
noștri cu privire la partenerii de afaceri existenți sau potențiali,
investitori, clienți, concurenți sau personalul nou recrutat.
Suport pentru litigii - opinii ale experților și
cuantificarea daunelor
Furnizăm consultanță în cadrul litigiilor penale și civile, inclusiv
evaluarea și cuantificarea daunelor și dezvoltarea modelelor
financiare. Asistăm avocatul în dezvoltarea argumentelor
bazate pe aspectele financiare ale litigiilor. De asemenea, avem
experiență în furnizarea de rapoarte de expertiză pentru
respingerea acuzațiilor de fraudă și spălare de bani.
Data Analytics
Datele se află în centrul fiecărei organizații și pe ele se bazează
toate aspectele legate de operațiuni, analiză, luare a deciziilor,
raportare și planificare. Metodele analitice sunt un instrument
puternic și pot ajuta companiile să înțeleagă evoluțiile
anterioare, să capete o perspectivă aprofundată cu privire la
evoluțiile prezente și să previzioneze evoluțiile viitoare prin
prisma datelor existente, facilitând rezolvarea unor probleme
complexe care anterior păreau nerezolvabile.
Ca parte a practicii de servicii de management al riscului
în Romania, prin intermediul serviciilor de Data Analytics,
utilizăm vizualizarea datelor, analize statistice și cantitative,
modelare explicativă și predictivă și management bazat pe
informații factuale, pentru a conduce la un proces de decizie
integrat și informat. Serviciile de Data Analytics ce vin în
sprijinul serviciilor noastre de consultanță prezintă o abordare
cuprinzătoare bazată pe cunoașterea specificului industriei,
împreună cu o vastă experiență funcțională și stăpânirea
tehnologiei folosite pentru a ajuta la identificarea de noi
oportunități pentru clienți printr-o mai bună utilizare a datelor.
Colaborăm cu clienți din toate industriile pentru a ajuta
la abordarea situațiilor de afaceri complexe și stringente
dintr-o gamă largă de domenii specifice, cum ar fi gestionarea
eficientă a activelor, investigarea și diminuarea potențialului
de fraudă, gestionarea procesului de soluționare a litigiilor, de
management al riscului de credit, sau menținerea conformității
cu reglementările aplicabile.
Analiza pe care o întocmim acoperă atât elementele de bază,
cum ar fi gestionarea datelor și business intelligence, cât și
analize laborioase, precum managementul performanței,
modelare predictivă sau automatizare. Acestea variază de la
generarea de informații fiabile (calitatea datelor și guvernanța)
la analiza de tip diagnostic (evaluări de risc, detectarea
de fraudă și anomalii etc.) și analize cu valoare adăugată
(segmentarea clienților, calibrarea sistemelor, validarea de
modele Basel II/ III, mentenanță predictivă a activelor etc.), în
domeniile legate de combaterea spălării banilor, detectare de
fraudă, de reglementare și de risc sau gestionarea activelor.
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Consultanță în afaceri
Deloitte aduce o experiență completă, venind în sprijinul
dumneavoastră pentru a identifica soluții pentru cele mai
dificile și mai complexe probleme. Practica noastră de
Strategie & Operațiuni se situează, în mod constant, pe locul
#1 sau #2, la nivel mondial.
Fie că vorbim de servicii financiare, energie și resurse, retail,
sector public sau tehnologie și telecomunicații, consultanții
noștri cunosc în profunzime industria și au o capacitate de
analiză riguroasă, care are la bază cunoașterea domeniului,
în profunzime. Suntem convinși că folosim întreaga noastră
expertiză în proiecte care pot contribui la succesul afacerii
dumneavoastră, permițându-vă să luați măsurile necesare, în
limitele unor prețuri competitive.

Prin achiziția grupului Monitor, un brand influent pe piață,
rețeaua Deloitte a fost consolidată drept lider global în
consultanță strategică.
Echipa noastră de consultanți seniori combină, în
doze echilibrate, experiența executivă și experiența de
implementare în industrii, atât la nivel local cât și regional.
Mai mult, avem contactele necesare, astfel încât suntem
capabili de a iniția un dialog care vă poate susține în toate
fazele proiectului. În plus, punem accentul pe rezultate
consistente și performanță, lucru care ne poziționează drept
un partener care vă poate sprijini în atingerea performanței
dorite pentru afacerea dumneavoastră.
Metodele noastre de consultanță și instrumentele pe care
le folosim aduc consistență, fiabilitate și eficiență în livrarea
serviciilor.

Deloitte este lider în servicii de consultanță în afaceri
la nivel global (International Data Corporation, 2015).
Strategie și Operațiuni
Indiferent că aria de interes este strategie, transformarea
modelului de afaceri sau operațiuni, în final scopul este
atingerea unor rezultate care pot fi măsurate în profit.
Deloitte colaborează cu organizații din numeroase domenii
și sectoare de activitate pentru a îmbunătăți profitabilitatea
și productivitatea afacerii. Serviciile noastre îmbunătățesc
elementele cheie ale modelului de afaceri, care generează
excelență în servicii.
Folosim data analytics pentru a simplifica procesele, a alinia
tehnologiile și a reduce costurile de exploatare cu scopul
concentrării eforturilor asupra modului în care serviciile sunt
furnizate pentru a livra valoare clienților și organizațiilor.
Divizia de strategii a Deloitte colaborează cu
managementul companiilor în scopul elaborării de strategii
eficace, care să acopere un larg spectru de probleme. De la
definirea strategiei grupului și a unității de activitate până la
identificarea noilor oportunități de creștere, conceperea de
modele de stabilire a prețurilor comerciale, prototipuri digitale
și inovație, această componentă a activității adoptă cele mai
noi abordări integrate cu cunoștințe aprofundate despre
domeniul de activitate și experiență în dezvoltarea și execuția
de strategii integrate și personalizate care să privească spre
viitor cu încredere.
Serviciile de transformare a modelului de afaceri
oferite de Deloitte susțin implementarea schimbărilor
modelului de afaceri și de funcționare necesare pentru
implementarea viziunii strategice a organizației. Acestea includ
de la proiectarea arhitecturii viitorului model de funcționare
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până la proiectarea și coordonarea unui program de tranziție
pentru punerea în aplicare a modelului. Echipa noastră ajută
organizațiile să depășească principalele provocări aferente
centrelor de servicii partajate, externalizării, reducerii
costurilor organizaționale, strategiei aplicate cu privire la
proprietățile imobiliare și centrelor de contact.
Tehnologie
În prezent, există o legătură puternică între inovația în
afaceri și cea tehnologică, astfel că cererea pentru serviciile
de transformare organizațională facilitate de tehnologie
înregistrează o creștere rapidă. Profesioniștii în tehnologie
Deloitte ajută clienții să depășească cele mai critice provocări
legate de informație și tehnologie.
De la strategie la implementare, oferim soluții tehnologice ce
ajută în cadrul procesului de transformare organizațională,
creșterea productivității și eficientizarea operațiunilor afacerii.
Soluțiile noastre practice și inovatoare sunt legate de obiective
măsurabile astfel încât să beneficiați de un avantaj competitiv.
Strategia și arhitectura în domeniul tehnologiei
Specialiștii Deloitte în strategie și arhitectură în domeniul
tehnologiei pot ajuta la dezvoltarea strategiilor organizaționale
și implementarea sistemelor ce creează valoare companiei și
duc la îmbunătățirea performanței. De la înlocuirea sistemelor
până la o completă transformare IT, profesioniștii noștri
contribuie la cele mai complexe provocări IT prin cunoștințe și
vastă experiență .
Ofertele includ: administrarea afacerii în domeniul IT, achiziții
și fuziuni în domeniul IT, strategie IT și transformări ale
infrastructurii tehnologice.
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Deloitte Digital
Deloitte Digital este locul unde strategia, creativitatea și
tehnologia se simt cel mai bine și aria de business cea mai
îndrazneață a Deloitte.
Suntem la curent cu cele mai proaspete idei din business-ul
zilelor noastre si le pliem pe realiățile economice și de afaceri
din România.
Digitalizarea face parte din viața noastră, iar prin instrumentele
pe care le folosim la Deloitte Digital, avem capacitatea de a
oferi companiilor cu care lucram vizbilitate pe harta
business-ului.

Servicii de consultanță în capital uman
Consultanții noștri identifică, abordează și soluționează
aspecte ce țin de capitalul uman, care facilitează creșterea
potențialului afacerilor, capitalizând expertiza în ariile de
strategie de resurse umane, organizare și schimbare, cultură
organizațională orientată spre performanță ridicată și sisteme
de remunerare și recompense adaptate.

La Deloitte Digital știm să facem foarte bine trei lucruri:
1. Consultanță pentru definire și implementare strategie
digitală,
2. Creație pentru campanii digitale și
3. Implementare de software pentru eCommerce, marketing

Expertiza noastră acoperă domenii-cheie precum:
- Transformarea resurselor umane, inclusiv transformarea
strategiei de resurse umane; adaptarea strategiei resurselor
umane în era tehnologică, livrarea de servicii de resurse
umane, Oracle HCM, fuziuni, achiziții și restructurare;
- Transformarea organizației și talentele – servicii complexe
care cuprind redimensionare strategică; cultură; dezvoltarea
leadership-ului; design organizațional sau adaptarea
tehnologiilor la strategia de atragere sau retenție a talentelor;
soluții pentru învățare continuă dezvoltare profesională și
creșterea gradului de eficiență a forței de vânzări;
- Proiectarea sau reproiectarea sistemului de remunerare
și de beneficii pentru angajați, pentru a depăși cu succes
perioadele critice ale business-ului și de asemenea, pentru a
depăși provocările de natură financiară, asigurând în același
timp un sistem echitabil de recompensare și păstrând un
nivel ridicat de motivație al angajaților.

Serviciile noastre sunt dedicate atât companiilor de comerț cât
și companiilor de servicii și aduc valoare adaugata astfel încat
să ajute la creșterea profitabilă a vânzărilor.
Date și managementul informațiilor
Cele mai importante răspunsuri referitoare la provocările
complexe de business pe care le întâmpinați s-a putea
ascunde chiar în datele dumneavoastră. Practica Deloitte vă
poate ajuta să descoperiți valoarea ascunsă în cantități uriașe
de date.
Rețeaua noastră globală oferă îndrumare strategică și
implementare care vine în sprijinul companiilor în vederea
gestionării datelor din surse dispersate pentru a le converti
în informații precise, concrete, care pot ajuta în luarea
unor decizii, pe baza unor realități, în vederea creării unui
avantaj competitiv. Serviciile noastre include data analytics,
managementul și tehnologia datelor, sisteme analitice și
tehnologii de generație următoare, inclusiv big data, cloud și
machine learning.
Deloitte poate implementa soluții pentru toate tipurile
de tehnologii. De asemenea, oferim soluții standardizate,
adaptat industriei și liniilor de servicii pe care compania
dumneavoastră le oferă.

Obiectivul nostru este acela de a îmbunătăți rezultatele
organizațiilor, iar impactul pe care îl aducem ține de abordarea
provocărilor aflate la intersecția dintre business și oameni.

Despre Deloitte
• Lider în servicii de consultanță în afaceri la nivel global
de către International Data Corporation (2015)
• Lider în servicii de consultanță pentru transformarea
organizațiilor de către Forrester Research (2015)
• Lider în servicii de consultanță privind modele de
strategii de operare și consultanță privind proiectare
organizațională de către Kennedy (2014)
• Lider în consultanță în operațiuni, la nivel mondial de
către Gartner (2014)

SAP
Deloitte este partener SAP la nivel global, care, din 1989, oferă
servicii de un nivel înalt, premiate la nivel international, precum
„SAP Pinnacle Awards”: „2016 SAP S/4HANA Adoption Partner
of the Year” și „2016 SAP Pinnacle Award for Workforce Partner
of the Year”.
Deloitte oferă o varietate de servicii, de la consultanță
strategică cu valoare adăugată până la implementare
integrată. Cu mai mult de 13.000 de practicieni dedicați
soluțiilor SAP, la nivel mondial, Deloitte are un portofoliu de
peste 7.000 de clienți, pe care îi asistă în implementarea de
soluții de SAP în mod eficient, pentru a crea valoare adăgată.
Venim în sprijinul clienților noștri cu modele noi de afaceri, cu
îmbunătățirea performanțelor afacerii și cu lansarea pe piețe și
servicii noi prin selecția, proiecția și implementarea modelelor
de afaceri. Avem o experiență vastă în arii ca lanțul de
aprovizionare și logistică , financiară, managementul capitalului
uman, managementul relației cu clientul, guvernanță, risc și
conformitate , Business Intelligence și strategie.
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Finanțări alternative - fonduri
structurale & ajutoare de stat
Fondurile europene oferă mari oportunități de creştere şi
dezvoltare, permițând liderilor şi factorilor de decizie din ţară
să implementeze proiecte ce pot varia de la infrastructură
la dezvoltarea resurselor umane. Serviciul de Finanțări
Alternative – Fonduri Structurale & Ajutoare de Stat este
proiectat pentru a vă ajuta să beneficiați de vastul potenţial de
fonduri europene, dar și naționale, puse la dispoziția entităţilor
româneşti.
Deloitte are o experiență vastă în ceea ce privește fondurile
UE, participând la programarea, gestionarea, controlarea și
evaluarea Fondurilor Structurale, alături de Comisia Europeană
și de Autoritățile de Management din diferite state membre
precum și de beneficiarii finali.

Echipa Deloitte este gata să vă ajute să analizați oportunități,
să creați proiecte și să puneți la punct strategii de control și
management care să vă dezvolte și să vă protejeze afacerea,
făcând posibile creșterea și dezvoltarea economică a României
pe regiuni și în ansamblu.
Finanțările nerambursabile UE sunt create pentru a vă
ajuta să vă dezvoltați afacerile, punându-vă la dispoziție
împrumuturi nerambursabile pentru construcția,
modernizarea și extinderea spațiului de producție și servicii
IMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente, sisteme
IT, utilaje, mașini, noi tehnologii, pentru îmbunătățirea
infrastructurilor de cercetare, inovare și transfer tehnologic,
pentru dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, introducerea
de surse alternative de energie, organizarea de cursuri de
specializare pentru angajați etc.

În perioada 2014 - 2020, România
beneficiază de aproximativ 22,4
miliarde euro din Fondurile
Structurale și de Coeziune,
precum și de alte 8 miliarde euro
pentru programe de agricultură,
dezvoltare rurală şi piscicultură.
Fondurile europene pot fi folosite pentru:
Investiţii în cercetare şi dezvoltare – pentru a dezvolta
legături între întreprinderi, centrele de cercetare și
învățământul superior, pentru a sprijini achiziţionarea de
echipamente de cercetare pentru compania dumneavoastră
sau pentru a acoperi cheltuielile cu personalul implicat în
cercetare, în principal către domenii precum: bio-economie,
tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, energie, mediu și
schimbări climatice, eco-tehnologii și materiale avansate.
Investiţii în „know-how” şi alte active intangibile – să
acopere cheltuielile legate de achiziţionarea de „know-how”,
brevete şi rezultate ale cercetărilor, precum şi manuale de
utilizare a produselor noi pentru IMM-uri.
Stimularea angajatorilor – pentru acoperirea cheltuielilor
de formare a personalului, costul instructorilor şi al
consilierilor profesioniști de resurse umane, elaborarea
cursurilor de formare a angajaţilor dumneavoastră sau pentru
a crea locuri de muncă pentru tineri, inclusiv pentru a crea
scheme de ucenicie și stagii.
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Îmbunătăţirea infrastructurii IT – pentru a co-finanţa
achiziția de tehnologie IT în domenii precum e-guvernare,
interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și
social media, TIC în educație, incluziune socială, sănătate și
cultură, e-Comerţ, inovare în TIC, Infrastructura de bandă largă
și servicii digitale.
Sprijinirea sectorului energetic – construirea de centrale
electrice care utilizează surse de energie alternativă şi
achiziţionarea de tehnologie pentru reducerea cantității de
deşeuri sau reînnoirea sistemelor de încălzire.
Dezvoltarea în zonele urbane – poate contribui la
implementarea de proiecte de eficiență energetică a clădirilor
publice și rezidențiale, investiții în iluminatul public, măsuri
pentru transport public urban (ecologic / electric).
Regenerare urbană – reabilitarea zonelor industriale
abandonate, demolarea, refacerea gropilor ecologice
existente, (re)construcţia de clădiri pentru cercetare, sedii
de întreprinderi mici şi mijlocii, incusiv închirierea ulterioară
pentru contrucția de facilități pentru petrecerea timpului liber
şi desfășurarea activităților sportive.

Ajutoarele de stat reprezintă:
Sprijin financiar din partea statului român – prin
intermediul mai multor scheme de asistenţă menite să susţină
dezvoltarea regională, stimularea creşterii economice şi
crearea de locuri de muncă, prin co-finanțarea construirii sau
reabilitării facilităților de producție sau servicii, achiziționarea
de noi tehnologii pentru majoritatea domeniilor de activitate,
cu excepţia anumitor sectoare precum: agricultura, pescuitul şi
acvacultura, cărbunelui, siderurgia etc.
Serviciile noastre:
Obiectivul Deloitte este să furnizeze servicii profesionale de
consultanţă în domeniul aplicaţiilor de proiect pentru fondurile
Uniunii Europene.
• Analiza oportunităților de finanțare;
• Definirea proiectelor;
• Verificarea eligibilităţii pentru finanţare europeană;
• Servicii de consultanţă în domeniul finanţării publice;
• Pregătirea unor studii de fezabilitate şi a unor analize
cost-beneficiu;
• Completarea aplicațiilor pentru finanțare nerambursabilă;
• Managementul finanțării proiectului;
• Seminarii şi cursuri de formare privind finațarea europeană.
Evaluarea oportunităților privind fondurile europene
Pe baza experienţei noastre în toate statele membre UE
şi România, vă putem ajuta la identificarea tuturor
oportunităţilor legate de fondurile europene. Vă vom
ajuta să transformați ideile în proiecte și să definiți
întinderea, scopul, programul şi condiţiile pentru acordarea
potenţială a subvenţiilor europene.
Cereri aprobate
Vă putem oferi sprijin la completarea dosarului de cerere
pentru fonduri europene, inclusiv servicii de consultanţă
privind alegerea programului adecvat de subvenţii europene,
justificarea, descrierea proiectului şi strângerea tuturor
documentelor şi anexelor necesare dosarului de cerere.
Elaborăm studii de fezabilitate, analize cost-beneficiu şi
evaluări ale riscurilor aferente proiectelor europene. De
asemenea, păstrăm legătura cu autorităţile şi ministerele
relevante pentru a ne asigura că proiectele corespund cu
priorităţile programelor de granturi.
Managementul fondurilor
Deloitte oferă consultanță beneficiarilor cu privire la realizarea
managementului proiectelor, preîntâmpinând, în același timp,
riscul apariției neregulilor sau al pierderii finanțărilor acordate.
Serviciile noastre includ asistenţă în managementul de proiect
în general, publicitate, management financiar, achiziţii publice,
formare, control şi alte componente relevante.
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Sediile Deloitte în România
Deloitte oferă soluții complete pentru provocări
complexe. Alături de noi vă veți convinge că ideile
inovatoare și strategiile practice vă pot ajuta compania
să își atingă obiectivele.

București
Șoseaua Nicolae Titulescu
nr. 4-8, Intrarea de est
etaj 2, sector 1, 011141
Telefon: +40 21 222 16 61
Fax:
+40 21 222 16 60

Cluj-Napoca
The Office, clădirea A-B, etajul 6
Bd. 21 Decembrie 1989, nr.77
400604
Telefon: +40 21 207 54 17
Fax:
+40 364 801 152
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Timișoara
City Business Center 2, etaj 5
Str. Coriolan Brediceanu nr.10
300011
Telefon: +40 21 207 54 13
Fax:
+40 356 178 001
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