
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Contabilitate fara limite 
 
 
                                           Taxe fara frontiere 
 
 
                                                                                  Audit fara margini 



JASILL este partenerul dumneavoastra strategic in dezvoltarea afacerii, oferind o gama larga de servicii de 
consultanta, pentru directii ca si management, cultura organizationala, consultant, personal de 
specialitate – experti. 
Experienta noastra ne da posibilitatea sa oferim clientilor nostri cele mai bune solutii si recomandari, care 
vor naste cele mai ingenioase solutii pentru companie. 
Solutiile si serviciile noastre va sunt livrate la cele mai inalte standard prin intermediul consultantilor 
nostrii experti cat si prin acordurilor de colaborare cu partenerii nostri de proiecte. 
"Aducem ideile la realitate si le punem sa lucreze impreuna" 
JASILL ofera servicii de consultanta fiscala si contabilitate, juridic, resurse umane si administrare de 
personal. Misiunea si munca noastra este terminate, atunci cand clientii nostril sunt multumiti de 
rezultate. 
Din cadrul poiectelor noastre, ies intotdeauna cele mai bune solutii si oportunitati de dezvoltare a afacerii, 
menita sa aduca crestere si investitii solide in ceea ce credem cu totii. 
Promisiunea noastra este, de a oferi intotdeauna clientilor nostri, exact ceea ce-si doresc, transpus intr-un 
plan practic, implementabil si realizabil. 
 
SERVICII 
Compania noastra sprijina organizatiile si oamenii responsabili de performantele acestora in atingerea 
scopurilor propuse. Noi va putem ajuta sa descoperi metode eficiente prin compania dumneavoastra se 
poate dezvolta si poate atinge tintele de profit propuse cat si planul de afaceri. Noi oferim servicii de 
consultanta globale in principalele domenii ale pietei economice. Prin aceste servicii, va putem ajuta sa va 
pastrati increderea pe care v-au acordat-o partenerii sau investitorii, sa va atingeti obiectivele propuse si 
sa gestionati riscurile mult mai bine. 

 AUDIT SI CONTROL, CONTABILITATE SI RESURSE UMANE 
Contabilitatea reprezint aun element foarte important in cadrul oricarei organizatii, de aceea noi punem 
acest capitol pe un loc primordial in planul oricarei afaceri. Ne pune in sprijinul companiei dvs. toate 
resursele noastre de care dispunem si va vom ajuta in fiecare clipa sa luati cele mai bune decizii economice 
pe parcursul vietii companiei dvs. 
Semnificatia auditului financiar: daca este vorba de "audit financiar care conduce la certificarea situatiilor 
financiare", fara nici o indoiala este vorba de o parte din auditul legal, controlul legal sau orice manifestare 
profesionista prin care o persoana priceputa si indreptatita isi exprima un punct de vedere autorizat 
asupra situatiei financiare a unei firme, companii, institutii, etc., asa cum rezulta din bilantul contabil si 
insotitoarele lui care formeaza completul situatiilor financiare. 
 

 CONSULTANTA IN MANAGEMENT 
"Noi va ajutam sa luati decizia corecta..." 
Ceea ce nu poate fi masurat nu poate fi administrat. Leadership-ul este mai util pentru o structura 
manageriala buna, decat pentru una dezorganizata. 
FEACO defineste consultanta in management ca fiind "crearea de valoare pentru organizatii, prin aplicarea 
cunostiintelor, a tehniciilor si a atuurilor pentru a imbunatati performanta. Acest lucru este realizat prin 
oferirea de consiliere obiectiva si/sau implementarea solutiilor de business." 
Noi propunem clientilor nostri nu doar niste simple analize disparate, cu efect marginal pentru sanatatea 
financiara si operationala a organizatiei lor, ci o filozofie integrata ce face ca drumul spre excelenta sa fie o 
autostrada a cunostintelor si inovatiei. 

 OPTIMIZARE FISCALA 



Una dintre preocuparile de baza ale managementului – pe langa cresterea cifrei de afaceri – este evitarea 
legala a platii impozitelor process numit si optimizare fiscala. 
Putem discuta indelung a cui este vina: daca este a guvernului care-si asuma rolul de organ legislativ si 
schimba codul fiscal neasigurand o predictibilitate fiscala, daca este a contabililor care doar depun situatii 
si fac inregistrari contabile, fara sa ofere si consultanta fiscala, daca este a firmelor care se asteapta sa 
plateasca o firma de contabilitate cu 100 de euro si sa primeasca mai mult decat o simpla evidenta 
contabila, daca este a managementului care nu cunoaste legile… Cel mai probabil, fiecare are partea lui de 
vina. 

 SOLUTII JURIDICE INOVATOARE 
De ce sa apelati la noi si nu la un avocat specializat ? 
In general, se tinde catre o tratare superficiala a spetelor juridice din partea avocatilor, acestia din dorinta 
de a acoperi cat mai multi clienti, cateodata , noi va asiguram ca vom trata fiecare speta si cauza cum cel 
mai mare interes si va garantam ca vom gasi cele mai bune solutii juridice menite sa va aduca beneficiile 
dorite. 

 SOLUTII DE PROTECTIE SI INVESTITII FINANCIARE 
tim cu toţii că viata este plină de incertitudini şi din nefericire unele dintre ele ne pot afecta financiar. 
Acest lucru face ca protecţia financiară să fie un element foarte important pentru liniştea fiecăruia dintre 
noi şi implicit pentru firma şi clienţii noştri. 
De ce avem nevoie de planificare financiară? 
În primul rând, trebuie subliniat că planificarea financiară este necesară oricui, indiferent de statutul său 
social, familial sau intellectual sau stadiul de dezvoltare al companiei sale. Fie că este la inceput sau intr-o 
faza avansata de administrare a banilor, fiecare persoană sau companie ar trebui să treacă printr-un 
proces de planificare financiară, menit să ii ajute să îşi definească obiectivele pe termen mediu şi lung şi să 
îi canalizeze acţiunile către realizarea acestor obiective. 
 


