Η εηαηξεία καο κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε, έρεη σο αληηθείκελν εξγαζηώλ ηεο ηελ παξνρή νινθιεξσκέλσλ
ινγηζηηθώλ, θνξνηερληθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, θαηά θύξην ιόγν, ζηνπο ελεύθεποςρ
επαγγελμαηίερ θαζώο θαη ζηηο αηομικέρ θαη μικπομεζαίερ επισειπήζειρ. Τν αλζξώπηλν δπλακηθό καο,
απνηειείηαη από πηπρηνύρνπο νηθνλνκνιόγνπο ππνςήθηνπο Δηδάθηνξεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (PhD),
κε εμεηδίθεπζε (MSc) ζηελ Ειεγθηηθή θαη ηε Λνγηζηηθή.
Η εξειδίκεςζη θαη ε πνιπεηήο εξγαζηαθή καο εκπεηξία, ζε ζπλδπαζκό κε έλα δηεπξπκέλν δίθηπν ζπλεξγαηώλ,
καο επηηξέπεη λα ζαο πξνζθέξνπκε πιήζνο ππεξεζηώλ ςτηλήρ αξίαρ.
Αληαγσληζηηθά καο πιενλεθηήκαηα είλαη:


Η παποσή ςπηπεζιών ζηον πελάηη, πέπαν ηυν ηςπικών ςποσπεώζεών μαρ.



Η διεκπεπαίυζη ηυν επγαζιών μαρ με ηασύηαηη ανηαπόκπιζη.



Η επικοινυνία με ηον πελάηη καηά ηέηοιο ηπόπο πος να ςπεπβαίνει ηιρ πποζδοκίερ ηος.



Η σπήζη καινοηόμυν ηεσνολογιών για ηην διεςκόλςνζη και ηην καλύηεπη εξςπηπέηηζη ηυν
πελαηών μαρ.

Η εηαηξεία καο παξέρεη νινθιεξσκέλα παθέηα ινγηζηηθώλ, θνξνηερληθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ θάζε πειάηε κε ζηόρν ηελ άκεζε, έγθπξε θαη πνηνηηθή πιεξνθόξεζε ηνπ.
Λογιζηικέρ ςπηπεζίερ
 Οινθιεξσκέλε ηήξεζε βηβιίσλ ζηελ έδξα ηεο επηρείξεζήο ζαο ή ζηα γξαθεία καο
 Οξγάλσζε ινγηζηεξίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ
 Τήξεζε κηζζνδνζίαο
 Σπκβνπιέο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο
 Δηεθπεξαίσζε ζπλαιιαγώλ κε ην Δεκόζην
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Φοποηεσνικέρ ςπηπεζίερ
 Ιδξύζεηο - κεηαηξνπέο - ζπγρσλεύζεηο - κεηαβηβάζεηο - εμαγνξέο εηαηξηώλ
 Φνξνηερληθή ππνζηήξημε ηεο επηρείξεζεο
 Σύληαμε θαη ππνβνιή θνξνινγηθώλ δειώζεσλ
 Παξνρή θνξνινγηθώλ ζπκβνπιώλ
 Δηεπζέηεζε όισλ ησλ θνξνινγηθώλ ππνρξεώζεσλ ηεο επηρείξεζεο
Σςμβοςλεςηικέρ ςπηπεζίερ
 Σύληαμε νηθνλνκνηερληθώλ κειεηώλ
 Σύληαμε κειεηώλ αλαδηάξζξσζεο ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ (θόθθηλα δάλεηα) θαη αλαρξεκαηνδόηεζεο
 Σύληαμε κειεηώλ γηα ηε ιήςε ηξαπεδηθήο ρξεκαηνδόηεζεο
 Σύληαμε θαη ππνβνιή θαθέινπ επηδόηεζεο λέσλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ
 Αμηνπνίεζε αλαπηπμηαθώλ λόκσλ θαη πξνγξακκάησλ ΕΣΠΑ
Πηζηεύνπκε όηη ε επηινγή αμηόπηζησλ ζςνεπγαηών, ζην ζύγρξνλν επηρεηξεκαηηθό πεξηβάιινλ, είλαη κία
απόθαζε πνπ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ποιοηικά σαπακηηπιζηικά, ηα νπνία ζα δηακνξθώλνπλ ζρέζεηο
εκπηζηνζύλεο θαη αξκνληθήο δηαπξνζσπηθήο ζπλεξγαζίαο. Σηε FinanceLab ζαο παξέρνπκε πνιύηηκεο
ζπκβνπιέο, ζσζηή θαζνδήγεζε θαη όιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο, έηζη ώζηε νη απνθάζεηο ζαο λα
πεηπραίλνπλ ην ζηόρν ηνπο θαη λα είλαη αθξηβείο θαη άξηηεο.

Γιαηί πιζηεύοςμε ζηην επικοινυνία, ηην εμπιζηοζύνη και ηην
απμονική ζςνεπγαζία
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