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Nα καταφέρουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία των οικονομικών συστημάτων των
συνεργατών μας και να συμβάλουμε στην αποτελεσματικότητα τους. Με την παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχονται από πλήρως καταρτισμένα στελέχη μπορούμε να
αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, να αδράξουμε τις ευκαιρίες, να πετύχουμε τους
στόχους και να οδηγήσουμε στην ανάπτυξη.

Οι άνθρωποι της QBC έχουν συνδιαμορφώσει το πλαίσιο αξιών της. Αξίες όπως η
εμπιστοσύνη, η ηθική συμπεριφορά και ο σεβασμός στον άνθρωπο αποτελούν σημείο
αναφοράς για καθένα από εμάς. Μια ομάδα που λειτουργεί με κοινές αξίες και
εξελίσσεται συνεχώς. Το σύστημα αξιών μας δεν αφορά μόνο τους ανθρώπους της QBC,
καθώς μοιραζόμαστε κοινές αξίες με το σύνολο των ανθρώπων που συνεργαζόμαστε.

 

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

Mέσα από τις συνεργασίες μας να πετυχαίνουμε αποτελέσματα για το σύνολο της
κοινωνίας και να βοηθάμε στην εξέλιξη της. Μέσα από την αποδοτική κατανομή των
πόρων και την ορθή λειτουργία των εσωτερικών συστημάτων των επιχειρήσεων καθώς
και την εναρμόνιση με τα σύγχρονα πρότυπα μπορούμε να οικοδομήσουμε έναν καλύτερο
κόσμο επιχειρηματικότητας. 

Αποστολή 

Όραμα

Αξίες

Αποστολή Όραμα

Αξίες



4

Υπηρεσίες..........................................................................................................................................σελίδα 5
 

Συμβουλευτικές...........................................................................................................................σελίδα 6
 

Λογιστικές....................................................................................................................................σελίδα 7
 

Φορολογικές ................................................................................................................................σελίδα 8
 

Ελεγκτικές ...................................................................................................................................σελίδα 9
 

Ανθρώπινου Δυναμικού............................................................................................................σελίδα 10
 

Χρηματοδοτήσεων & Επιδοτήσεων ........................................................................................σελίδα 11
 

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας ISO..................................................................................σελίδα 12
 

Ειδικές Λύσεις ..........................................................................................................................σελίδα 13
 

Πελατολόγιο..............................................................................................................................σελίδα 15-17
 
 

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS



5

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
& ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

 
 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

 
 
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
 
 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

 
 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC συντελούν στους στόχους σας με εξατομικευμένα πλάνα
δράσης. 

Μέσα από ένα ολοκληρωμένο πακέτο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εντοπίζουν τα
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες σας, ενώ παράλληλα σας προτείνουν άμεσες λύσεις για τη
βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησής σας, τόσο σε στρατηγικό όσο και σε επιχειρησιακό
επίπεδο.

Έχοντας την χαρά να συνεργαζόμαστε με εταιρείες διαφόρων μεγεθών και προερχόμενες από
ποικίλους κλάδους, τα στελέχη μας διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και εμπειρία να
εξελίξουν την επιχείρησή σας.

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Κατανοώντας πλήρως τις προκλήσεις του

σύγχρονου επιχειρησιακού περιβάλλοντος,

παρέχουμε ευρύ φάσμα συμβουλευτικών και

παράπλευρων υπηρεσιών, ώστε οι πελάτες

μας να ανταποκρίνονται έγκαιρα και

αποτελεσματικά στις ανάγκες της αγοράς.

·Οργάνωση επιχειρήσεων 

·Συμβουλές για συγχωνεύσεις, μετατροπές και εξαγορές εταιρειών

·Κατάρτιση επιχειρηματικών σχεδίων (Business Plan)

και μελετών σκοπιμότητας (Feasibility Study)

·Σχεδιασμός και εφαρμογή της κοστολόγησης

·Υπαγωγή επιχειρήσεων σε επιχορηγούμενα προγράμματα

και ολοκληρωμένη διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων
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Η ανάπτυξη και ευημερία της επιχείρησής σας εξαρτάται από την άρτια λειτουργία του
λογιστηρίου σας.

Οι Σύμβουλοι της QBC διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, εμπειρία, συνέπεια και ηθική
ακεραιότητα ώστε οι λογιστικές υπηρεσίες που λαμβάνετε να προσθέτουν αξία στην
επιχείρησή σας.

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Με στόχο να συμβάλλουμε ενεργά στην

ανάπτυξη και την εξέλιξη της επιχείρησής

σας, παρέχουμε ολοκληρωμένες και

εξειδικευμένες λογιστικές υπηρεσίες για την

κάλυψη κάθε είδους απαιτήσεων.

·Έναρξη επιχειρήσεων όλων των νομικών μορφών

·Οργάνωση, διαχείριση και επίβλεψη λογιστηρίου

·Τήρηση λογιστικών βιβλίων (Εμπορική και Λογιστική Διαχείριση)

·Υποστήριξη στη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων

·Αναδιοργάνωση υφιστάμενων λογιστικών συστημάτων

·Κοστολόγηση παραγωγής 

·Μηνιαία αναφορά (Reporting)

·Τήρηση μισθοδοσίας επιχείρησης 
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Η πιστή συμμόρφωση στο εκάστοτε φορολογικό πλαίσιο αποτελεί ένα κρίσιμο κομμάτι της

οικονομικής διαχείρισης ενός οργανισμού, το οποίο επηρεάζει άμεσα τη βιωσιμότητα και την

κερδοφορία του.

Οι έμπειροι φοροτεχνικοί σύμβουλοι της QBC, κατανοώντας το φορολογικό πλαίσιο και

παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις αυτού, έχουν την τεχνογνωσία να σας βοηθήσουν σε

κάθε φορολογικό προβληματισμό προσφέροντάς σας εξατομικευμένες, ποιοτικές φορολογικές

υπηρεσίες, ώστε να καλύψετε τις επιχειρηματικές σας ανάγκες.

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Με γνώμονα το συνεχώς μεταβαλλόμενο

φορολογικό πλαίσιο και τις μοναδικές

ανάγκες σας, αναλαμβάνουμε το φορολογικό

σχεδιασμό της εταιρείας σας εξασφαλίζοντας

τη μέγιστη φορολογική ωφέλεια και την

αποφυγή φορολογικών κινδύνων.

·Φορολογικές συμβουλές και φορολογική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες του

εκάστοτε τομέα που δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

·Τεκμηρίωση ενδοομιλικών συναλλαγών (Transfer Pricing)

·Φορολογία μετοχών (Stock Options), μετοχές σε εργαζομένους

·Φορολογική υποστήριξη σε συγχωνεύσεις και εξαγορές

·Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων νομικών προσώπων 
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Για να παραμείνουν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις πρέπει διαρκώς να επαναπροσδιορίζουν τις

προσεγγίσεις τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την υιοθέτηση των βέλτιστων

πρακτικών για την απόκτηση βιώσιμων ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων. 

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ

Η βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και

λειτουργιών προσθέτει άμεσα αξία στην

επιχείρησή σας. Μέσω της εφαρμογής

υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου σας

υποστηρίζουμε στην επίτευξη μιας

αποτελεσματικότερης και αποδοτικότερης

διοίκησης.

·Έλεγχος και αξιολόγηση πληρότητας, ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών εγγράφων

και αρχείων της επιχείρησης

·Έλεγχος και αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της επιχείρησης

με τη διενέργεια σχετικών καταμετρήσεων και επαληθεύσεων

·Έλεγχος και αξιολόγηση συμμόρφωσης με τους προβλεπόμενους νόμους και τα

προβλεπόμενα πρότυπα

·Έλεγχος και αξιολόγηση οργάνωσης και λειτουργίας των συστημάτων πληροφορικής

·Έλεγχος της αποτελεσματικής διαχείρισης του επιχειρηματικού κινδύνου και λοιπών

κινδύνων

·Υποστήριξη στο πλαίσιο υλοποίησης συναλλαγών, εξαγορών και συγχωνεύσεων

επιχειρήσεων
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Σας στηρίζουμε στην ανάπτυξη του σημαντικότερου ανταγωνιστικού σας πλεονεκτήματος, μέσω

της κατάλληλης διαχείρισης και εκπαίδευσής του αθρώπινου δυναμικού.

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Δεσμευόμαστε να εκπαιδεύσουμε το

προσωπικό του λογιστηρίου σας και να

μεταφέρουμε προηγμένη τεχνογνωσία στην

επιχείρησή σας, αυξάνοντας με αυτόν τον

τρόπο την παραγωγικότητά του.

·Παροχή συμβουλών Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας

·Συμβουλευτική υποστήριξη στον τομέα του HR

·Προσέλκυση και επιλογή ταλαντούχων στελεχών

·Ανάρτηση και αξιολόγηση βιογραφικών

·Εκπαίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 
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Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε την επιχείρησή σας στην εύρεση και τη λήψη του απαιτούμενου

κεφαλαίου ώστε να διασφαλίσετε τη βέλτιστη υλοποίηση των στρατηγικών σας σχεδίων.

Η ύπαρξη επαρκούς κεφαλαίου αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ομαλή λειτουργία και την

ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ &
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

’Έχοντας γνώση όλων των ενεργών και των

επικείμενων προγραμμάτων στήριξης των

ελληνικών επιχειρήσεων από κρατικά και

ευρωπαϊκά κονδύλια, υποστηρίζουμε την

επιχείρησή σας στην εύρεση και στη λήψη του

κατάλληλου προγράμματος.

·Εύρεση του κατάλληλου κρατικού ή/και ευρωπαϊκού προγράμματος για την επιδότηση της

επιχείρησή σας

·Προ-αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου για την ένταξή σας στο εκάστοτε επιδοτούμενο

πρόγραμμα

·Σύνταξη και υποβολή του φάκελου για την υπαγωγή της επιχείρησή σας σε κρατικά και

ευρωπαϊκά προγράμματα

·Κρατικά και Ευρωπαϊκά επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ, Horizon, REACT-EU,

Αναπτυξιακός Νόμος)
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Οι Σύμβουλοί μας αναλαμβάνουν τη μελέτη και τη σύνταξη φακέλου για πιστοποιήσεις ISO.

Συγκεκριμένα, προσφέρουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO

Η πιστοποίηση μιας επιχείρησης σύμφωνα με

τα διεθνή πρότυπα ISO αποτελεί τον πλέον

διαδεδομένο τρόπο τεκμηρίωσης της

ποιότητας των λειτουργιών που ακολουθεί

και των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει.

·Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τη σειρά προτύπων EN ISO 9000

·Ανάπτυξη συστημάτων διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων και ποτών (HACCP)

σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 22000 και IFS

·Ανάπτυξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001 και

EMAS

·Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το

πρότυπο ISO 45001

·Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας των πληροφοριών σύμφωνα με το

πρότυπο ISO 27001

·Ανάπτυξη συστημάτων συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών

Δεδομένων (GDPR)

·Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO

39001

·Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των Εγκαταστάσεων και του Εξοπλισμού σύμφωνα με το

πρότυπο ISO 41001
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Έχοντας την χαρά να συνεργαζόμαστε με εταιρείες προερχόμενες από ποικίλους κλάδους, τα

στελέχη μας έχουν καταρτίσει ειδικά σχεδιασμένες λύσεις εναρμονισμένες με τις

ιδιαιτερότητες του κάθε επιχειρηματικού κλάδου. 

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Κάθε επιχειρηματική οντότητα έχει τις δικές

τις ξεχωριστές ανάγκες. Παρέχοντας ειδικές

λύσεις και μέριμνα σε κάθε επιχειρηματία

ξεχωριστά, εξασφαλίζουμαι την βελτίωση των

αποτελεσμάτων τους. 

Βιοτεχνίες & Βιομηχανίες

Κλάδος Ενέργειας

Κλάδος Τουρισμού

Κλάδος Υγείας

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Κλάδος Πληροφορικής
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Στο αντικείμενο εργασιών της Audit Opinion περιλαμβάνεται η παροχή:

• Υπηρεσιών υποχρεωτικού ελέγχου εταιρειών •

• Λοιπών ελεγκτικών & συμβουλευτικών εργασιών

Η Audit Opinion είναι:

    Εγκεκριμένη, από την Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), με
Αριθμό Μητρώου 043

     Μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), με Αριθμό Μητρώου
175.

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

AUDIT OPINION

H Audit Opinion διέπεται από τις αρχές και

τους κανόνες λειτουργίας και επαγγελματικής

δεοντολογίας που ακολουθεί το ελεγκτικό

επάγγελμα, όπως έχουν υιοθετηθεί από το

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Η Εταιρεία διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, με πολύχρονη εμπειρία σε ελέγχους τόσο των

ιδιωτικών επιχειρήσεων, όσο και των οντοτήτων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Ο συνδυασμός των υπηρεσιών που προσφέρει

η QBC δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή

σας για ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

άριστης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους,

σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες από

μεμονωμένους συνεργάτες.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

QBC - QUALITY BUSINESS CONSULTANTS

Ο συνδυασμός των υπηρεσιών που προσφέρει

η QBC δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή

σας για ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

άριστης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους,

σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες από

μεμονωμένους συνεργάτες.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ 
ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

 

Ο συνδυασμός των υπηρεσιών που προσφέρει

η QBC δίνει τη δυνατότητα στην επιχείρησή

σας για ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών

άριστης ποιότητας και χαμηλότερου κόστους,

σε σχέση με τις αντίστοιχες υπηρεσίες από

μεμονωμένους συνεργάτες.
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