
Comunicat 

Titlu - Cum te poate ajuta o “boutique consultancy agency” *sau o companie de 
consultanta si audit financiar,  să ai o companie eficientă

Pe o piață în care eficientizarea costurilor și stabilirea unui mod de operare optim din 
punct de vedere financiar contabil trebuie să protejeze viitorul unei companii, 
externalizarea anumitor servicii  poate ajuta companiile să economisească bani și să 
obțină mai multă calitate, mai multă flexibilitate, un răspuns mai rapid și profesional la 
nevoile imediate și pe termen mediu/lung.

Când vorbim despre externalizare * și despre mai multă flexibilitate, un rol important îl 
joacă agențiile” boutique”. Acest concept reprezintă agenții specializate în servicii 
specifice pentru companii și este în plin avânt pe piața din România. Mai ales pe 
segmente pe care companiile se promovau până acum ceva timp în offline. 

Anca Sucală, a fost in ultimii 20 de ani Actionar, Administrator si Managing Partner la o 
firma germana de audit, contabilitate, consultanta fiscala si legal  cu peste 100 de 
angajati si peste 500 clienti. Incepand cu 2018  este Coordonator de Business la MGMT 
Audit&BPO SRL, fi rma cu acelasi profi l. Are alături de o echipă de experți, puternică, 
capabilă să funcționeze proactiv și să informeze clientul în mod constant fie asupra 
aspectelor legale și fiscale, fie asupra problemelor curente ce se referă la partea 
contabila și de control, sau la afacere pe de-a întregul. În structura echipei se regăsesc 
în proporții echilibrate atât consultanți locali certificați că Auditori, Experți Contabili și 
Consultanți Fiscali, extrem de familiarizaţi cu actuală situație financiară și fiscală din 
România precum și consultanți care pot contribui dintr-o perspectiva internațională 
întrucât suntem afi liați la Grupul de firme RSP Internațional GmbH, Vienna-Austria). 

“Avem oameni temerari, o echipă minunată care face treabă bună în continuare, cu 
suficientă experiență în spate. Au decis să răstoarne puțin lucrurile: lucrează pasionat, 
ceea ce e foarte important în aceste vremuri. Metodologia noastră oferă soluții cu un 
raport bun calitate/preț, acoperind toate aspectele administrative, fiscale și legale ale 
afacerii,  generează rezultate conform așteptării clienților. Nu ne concentrăm pe 
problemă, ci pe soluție. Valoarea adăugată este elementul nostru forte”, spune Anca 
Sucală.

*Compania MGMT Audit&BPO SRL este o firmă de consultanță românească,  fondată 
în 2014, de o echipa tânără, dinamică și cu experiență. Această agenție-boutique  oferă 
servicii intergrate de contabilitate, audit si consultanta fiscala. De asemenea, servicii de 
salarizare şi HR, întocmire dosar prețuri de transfer, consultanță în domeniul legal și 
management și de afaceri, M&A- Due Diligence și LEAN Management.

  


