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Despre noi 
Contabilitate, consultanţă, 
asistenţă
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Pasionaţi, experimentaţi, 
dedicaţi. Experţii noştri 
financiari te ajută să fii mereu 
în control şi să iei deciziile 
manageriale potrivite.

Ne concentrăm să îţi cunoaştem în detaliu 
organizaţia, cu specificul şi provocările sale, 
şi ne angajăm să dezvoltăm strategii optime 
pentru eficientizarea financiară şi atingerea 
obiectivelor acesteia, pentru că afacerea 
ta este ca şi afacerea noastră. Luăm de pe 
umerii tăi corvoada cifrelor, a schimbărilor 
şi hăţişurilor legislative pentru ca tu să ai 
timpul şi energia necesare să te concentrezi 
pe aspectele cu adevărat importante: 
managementul strategic al organizaţiei 
tale. Misiunea noastră trece dincolo de 
simpla evidenţă şi raportare financiară. 
Rolul nostru este să îţi organizăm şi să îţi 
optimizăm activitatea. Îţi suntem aproape 
cu sfaturi personalizate şi pertinente, 
susţinute de analize economice elaborate, 
ajutandu-te să iei decizii fundamentate, 
care să devină un etalon al succesului. 

Lucrăm pentru tine, în interesul tău şi te 
ghidăm prin toate meandrele financiare, 
fiscale şi legale. Serviciile noastre de 
consultanţă presupun un proces care 
implică crearea unei relaţii, raportarea 
la obiective şi elaborarea unui plan 
care să conducă la atingerea acelor 
obiective. Misiunea noastră este de a-ţi 
oferi răgazul să te bucuri de experienţa 
antreprenorială, eliberându-te de unele 
sarcini complexe, complicate şi stresante.

Misiune
Afacerea ta este şi afacerea 
noastră. Suntem dedicaţi 
să îţi accelerăm succesul.

Cine suntem 
Mai mult decât o firmă de contabilitate. 
Soluţii organizaţiil publice şi private.
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Anda Popa este fondatoarea 
firmei şi are o îndelungă 
activitate în domeniul 
financiar-contabil. 

Cei peste 15 ani de experienţă, dintre care 
10 în funcţii de conducere, îi permit să aibă 
o imagine de ansamblu asupra oricărei 
afaceri şi să ofere asistenţă inclusiv în zone 
conexe, precum management, marketing, 
resurse umane. Cu o abordare simplă şi 
eficientă, Anda lucrează foarte aproape 
de manageri şi angajaţi pentru a înţelege 
pe deplin procesele organizaţionale şi a 
putea contura cele mai bune soluţii.

Experienţa sa este fundamentată pe o 
educaţie solidă, cu studii postuniversitare 
în Franţa şi un doctorat în marketing. 
Este membră a Corpului Experţilor 
Contabili şi a Contabililor Autorizaţi 
şi are lucrări publicate în reviste 
de specialitate, cu teme din sfera 
contabilităţii, management şi marketing.

Fondatoarea noastră 
Anda Popa are peste 15 ani experienţă 
în asistenţa clienţilor în toate aspectele 
financiare şi de business.

Anda Popa 
Nu cred în compromisuri.  
Fiecare client trebuie 
tratat cu acelaşi respect, 
cu aceeaşi atenţie şi cu 
acelaşi profesionalism.
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Lucrăm cu organizații 
publice şi private. Serviciile 
noastre depăşeşc sfera 
contabilităţii, punând 
datele financiare în 
contextul general pentru 
a-ţi oferi direcţii de 
acţiune şi de creştere. +
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Sectorul public 
Oferim servicii de contabilitate adaptate 
specificului şi cerinţelor organizaţiilor 
din sectorul public, pentru un 
management transparent şi eficient. 
Acoperim complexitatea contabilităţii 
bugetare cu experţi special instruiţi 
pe acest domeniu, capabili să preia 
inclusiv controlul financiar preventiv.

Agricultură 
De la fonduri europene la raportări APIA, 
acordăm suport şi consultanţă financiar-
contabilă firmelor din domeniul agricol, 
încă din 2008. Deţinem un portofoliu amplu 
de proiecte pe agricultură duse la bun 
sfârşit. Următorul ar putea fi al tău.

Start-up 
Sprijinim şi încurajăm antreprenoriatul. 
Încă din 2004, oferim afacerilor la 
început de drum servicii contabile, 
consultanţă financiară şi asistenţă pentru 
implementarea fondurilor europene. 
Am dezvoltat inclusiv un pachet de 
servicii specific pentru startup-uri.

Dezvoltăm relaţii durabile, 
fundamentate pe încredere şi 
respect, pentru a ne ajuta clienţii 
să răspundă adecvat riscurilor şi 
oportunităţilor organizaţionale 
ce apar pe parcurs.

Abordarea noastră holistică ne permite 
să mergem dincolo de cifre pentru a 
realiza o interpretare analitică şi a-ţi 
oferi o perspectivă completă asupra a 
ceea ce înseamnă şi ce impact au acele 
cifre în contextul general al afacerii tale. 
Analizând informaţia curentă, urmărind 
trendurile şi proiectând impactul în viitor, 
te ajutăm să răspunzi adecvat riscurilor, 
provocărilor şi oportunităţilor de business. 
Nu lucrăm cu jumătăţi de măsură. Suntem 
ghidaţi în activitatea noastră de echitate 
şi constanţă, livrând aceeaşi calitate 
a serviciilor, fie că vorbim de proaspeţi 
antreprenori sau de companii mature. Cu 
fiecare ne dorim să construim o relaţie de 
parteneriat în care încrederea, respectul 
şi profesionalismul sunt atributele cheie. 

Serviciile noastre pot răspunde solicitărilor 
şi provocărilor oricărui tip de business, 
indiferent de specificul, dimensiunea 
şi domeniul său. Suntem o echipă 
închegată, cu un grad de entuziasm 
ridicat, chiar şi după ani de activitate în 
domeniu. Iar asta denotă măsura pasiunii 
cu care lucrăm zi de zi pentru a oferi 
calitate, coerenţă şi punctualitate.

Cui ne adresăm
Suntem dedicaţi eficientizării 
organizațiilor mari şi mici, din sectorul 
public sau privat.

Relații durabile
Te îndrumăm, te asistăm şi te ghidăm 
către succesul afacerii tale. Oferim 
servicii contabile complete şi complexe.
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Ai deja un angajat care se ocupă 
de contabilitatea primară? 
Foarte bine, preluăm noi mai 
departe. Acoperim întreg 
spectrul de servicii contabile, 
de la întocmirea şi depunerea 
situaţiilor până la consultanţă 
financiară şi fiscală. Iţi putem 
perfecţiona oamenii din 
echipă, îţi putem reorganiza 
departamentul de contablitate, 
putem implementa noi sisteme 
şi proceduri, astfel încât să 
poţi obţine rezulate maxime.

Dincolo de evidenţa cifrelor, contabilitatea 
este despre capacitatea de direcţiona 
o afacere către succes pornind de la 
analiza acelor cifre. Mulţi dintre clienţii 
noştri au apelat la noi pentru un serviciu 
standard de contabilitate. I-am ajutat 
însă să progreseze şi să conducă astăzi 
organizaţii profitabile. Punem în slujba 
ta experienţa, priceperea şi tehnologia 
noastră pentru a te elibera de unele sarcini 
complexe şi dificile. Elaborăm planuri de 
acţiune în conformitate cu obiectivele tale, 
întocmim situaţii contabile, îţi prezentăm 
rapoarte exhaustive privind situaţia 
financiară, propunem direcţii şi strategii.

Organizare şi evidenţă contabilă

Întocmire şi depunere declaraţii 

Elaborare situaţii financiare

Reprezentare în relaţia cu autorităţile fiscale

Consultanţă în contabilitate şi gestiune financiară 

Consultanţă în afaceri 

Management

Tranzacţii

Reorganizare, administrare juridică

Consultanţă legislativă

Analize şi evaluări economico-financiare

Expertize financiar-contabile

Servicii 
Contabilitate, consultanţă, asistenţă. 
Te ajutăm să vezi dincolo de cifre şi să 
te foloseşti strategic de ele.

Pasionaţi, experimentaţi, 
dedicaţi. Experţii noştri 
financiari te ajută să fii mereu 
în control şi să iei deciziile 
manageriale potrivite.
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