www.etairikiaxia.gr

Δίνουμε ΛΥΣΕΙΣ
στα προβλήματα
του ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ
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Ποιοι είμαστε

Απαντήσεις
στα ερωτήματα
που σας απασχολούν

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ, από την ίδρυσή της το 2004,
στηριζόμενη στην εμπειρία και το επιστημονικό
υπόβαθρο των ιδρυτικών της στελεχών και συνεργατών, δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα λογιστικής, φορολογικής, οικονομικής, οργανωτικής και
τεχνολογικής υποστήριξης.

• Πως μπορώ να μειώσω τον εταιρικό και προσωπικό
μου φόρο εντός των νομίμων ορίων;

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ μέσω ενός ευρύτατου φάσματος
υπηρεσιών δίνει λύσεις σε κάθε πρόβλημα της
επιχείρησης και του επιχειρηματία, ανεξαρτήτως
μεγέθους και πολυπλοκότητας του προβλήματος.

• Το απασχολούμενο προσωπικό αμείβεται σύμφωνα
με την εργατική νομοθεσία εξαντλώντας όλα τα
περιθώρια μείωσης του κόστους;

Διατηρώντας συνεχή ενημέρωση και επαφή με τις
αλλαγές στη νομοθεσία και τις εξελίξεις στην οργάνωση και διοίκηση, συνθέτει λύσεις που οδηγούν
τους πελάτες της στην υπεροχή και στο βέλτιστο
αποτέλεσμα.

• Πως μπορώ να χρηματοδοτήσω μια επένδυση;

Όραμα της εταιρείας μας είναι η εδραίωσή της ως
δυναμικής, ευέλικτης και καινοτόμου, με κύριο
στόχο την ενσωμάτωση των νέων εξελίξεων στα
συστήματα οργάνωσης, διοίκησης και τη μετατροπή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες της.

• Ποια η καθαρή παρούσα άξια (N.P.V.) μιας επένδυσης;

• Πως μπορώ να αποφύγω δυσμενείς επιπτώσεις και
επιβαρύνσεις για την επιχείρηση μου εξαιτίας φορολογικών ελέγχων;
• Πως μπορώ να αποφύγω δυσμενείς επιπτώσεις και
προβλήματα από ελέγχους στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας;

• Πως επιλέγω τον τύπο της επιχείρησης μου;

• Πως μπορώ να βελτιώσω την ρευστότητα της επιχείρησης μου;
• Πως μπορώ να επιδοτηθώ για μια επένδυση;
• Ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής μιας επένδυσης;

• Ποιος ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης (I.R.R.) μιας
επένδυσης;
• Ποιο είναι το Νεκρό Σημείο της επιχείρησης μου;
• Ποσά κερδίζω; και πόσο μου κοστίζει αυτό που
παράγω;
• Πως μπορώ να μειώσω τα έξοδα μου;
• Πως μπορώ να αυξήσω τα έσοδα μου;

Eνδεικτικές
υπηρεσίες
που παρέχονται
Λογιστική & Φορολογία

Επιχειρηματικός Σχεδιασμός & Επενδύσεις

• Λογιστική ενημέρωση, επίβλεψη, υποστήριξη και
έλεγχος όλων των εργασιών του λογιστηρίου καθώς
και τήρηση μισθοδοσιών σε επιχειρήσεις.

• Υποστήριξη κατά την επικοινωνία και διαπραγμάτευση
με τις τράπεζες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση του
κόστους του τραπεζικού δανεισμού. Εναλλακτικοί
τρόποι χρηματοδότησης.

• Φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων.
• Οργάνωση λογιστικού – εμπορικού συστήματος μηχανογράφησης.
• Αξιολόγηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων του
λογιστικού – εμπορικού συστήματος μηχανογράφησης.
• Πλήρης στήριξη σε εξειδικευμένα και σύνθετα θέματα
λογιστικής, διοικητικής / κοστολόγησης στα Ελληνικά
Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και στα Διεθνή Πρότυπα
Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ).

Οργάνωση Επιχειρηματικής Επιτυχίας
• Σχεδιασμός και παρακολούθηση τους ετησίου προϋπολογισμού και του στόχου πωλήσεων, μικτών κερδών
και δαπανών.

• Εκπόνηση και αξιολόγηση επιχειρηματικών σχεδίων.
• Προσδιορισμός του Νεκρού Σημείου δηλαδή του
ύψους των πωλήσεων πέραν του οποίου η επιχείρηση
κερδίζει. Προσδιορισμός του ποσοστού κέρδους για τις
επιπλέον πωλήσεις.
• Αναδιοργάνωση και αξιολόγηση των υφιστάμενων
εργασιών και διαδικασιών της επιχείρησης.
• Υποστήριξη σε θέματα εξυγίανσης και αναστροφής
επιχειρήσεων.
• Υποστήριξη της τρέχουσας οικονομικής διαχείρισης.
• Μελέτες ορθολογισμού του κόστους.
• Προσδιορισμός του κόστους και των ωφελειών για
επέκταση σε νέα προϊόντα.

•Οργάνωση συστήματος έκδοσης οικονομικών και
εμπορικών αναφορών.

• Προσδιορισμός του κόστους και ωφελειών επέκτασης
σε νέες γεωγραφικές περιοχές και σε νέο πελατολόγιο.

• Έλεγχος ορθότητας των περιοδικών οικονομικών και
εμπορικών αναφορών.

• Προσδιορισμός του κόστους που προκύπτει από τον
χρόνο αποθήκευσης, τον τρόπο είσπραξης και τον τρόπο
πληρωμής.

• Έκδοση μηνιαίων οικονομικών και εμπορικών αναφορών σχετικά με την πορεία της επιχείρησης και προτάσεις προς την διοίκηση.
• Οργάνωση του Cash Flow της επιχείρησης και παρακολούθηση του.
• Σχεδιασμός της πολιτικής των εισπράξεων και
πληρωμών.
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα: οικονομικά,
οργανωτικά, ανθρώπινου δυναμικού, οργανογράμματος, διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, διανομής, εμπορικά,
πωλήσεων, εκπαίδευσης.

• Μελέτες για τον τρόπο χρηματοδότησης μιας επένδυσης, ένταξη σε προγράμματα επιδοτήσεων.
Επικοινωνήσετε μαζί μας αναπτύσσοντας το πρόβλημα
της επιχείρησής σας, με email ή με Fax και θα σας
απαντήσουμε χωρίς καμία επιβάρυνση ή δέσμευση
από μέρους σας.
Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε απάντηση η αναγραφή των
στοιχείων της επιχείρησής σας
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