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Η Εταιρία μας - Το Όραμά μας

Η Φοβερά Προστασία Α.Ε. κατέχει σήμερα σημαντική θέση στον χώρο
των εταιριών που παρέχουν Λογιστικές, Φοροτεχνικές, Μισθοδοτικές
και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες.
Παρέχουμε στους πελάτες μας ολιστική υποστήριξη με τρόπο
ενεργό και αποτελεσματικό. Αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος του
επιχειρηματία είναι πολύ περιορισμένος και πρέπει να τον δαπανά
στον κύριο στόχο του, την κερδοφορία της επιχείρησής του. Με
αυτή την πεποίθηση, δημιουργήσαμε υπηρεσίες αποδοτικές και
προσανατολισμένες στο αποτέλεσμα.
Όραμά μας είναι η συνεχής ανάπτυξη της εταιρίας μας,
παρέχοντας στους πελάτες μας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας,
οι οποίες συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση θετικών
αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις τους, ενώ ταυτόχρονα,
δημιουργούμε για τους εργαζομένους συνθήκες προσωπικής
βελτίωσης και επαγγελματικής εξέλιξης.
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Φοβερά Προστασία Α.Ε.

Το Όνομά μας

Το όνομα της εταιρίας προέρχεται από την εικόνα της Παναγίας Φοβερά Προστασία, η
οποία βρίσκεται στο παρεκκλήσι της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου στο Άγιο Όρος. Η
εικόνα είναι φιλοτεχνημένη τον 13ο αιώνα και θεωρείται θαυματουργή.
Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου, Αρχιμανδρίτη
Χριστόδουλο για την ευλογία του ονόματος της Φοβεράς Προστασίας.

foveraprostasia.gr
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Οι Αξίες μας

Υπευθυνότητα

Μέσω της εργασίας μας και των υπηρεσιών που προσφέρουμε
στις επιχειρήσεις που υποστηρίζουμε, διότι στεγάζουν τους
κόπους και τα όνειρα ανθρώπων και οικογενειών.

Εμπιστοσύνη

Πάνω στην εμπιστοσύνη «χτίζουμε» μακροχρόνιες και
αποτελεσματικές συνεργασίες με τους πελάτες μας, τους
εργαζομένους και τους συνεργάτες μας. Η ύπαρξη της
εμπιστοσύνης αποτελεί για εμάς πρωταρχική επιδίωξη και
τεράστια επιβράβευση της επαγγελματικής μας δράσης.

Σεβασμός

Απέναντι στην επαγγελματική και προσωπική υπόσταση των
ανθρώπων με τους οποίους συνεργαζόμαστε (εργαζόμενους,
πελάτες, συνεργάτες), καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό
σύνολο και περιβάλλον στο οποίο υπάρχουμε και δρούμε.

Φοβερά Προστασία Α.Ε.
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Οι Άνθρωποί μας

Είναι ωραίο να έχεις τόσους ειδικούς δίπλα σου!
Στη Φοβερά Προστασία είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους μας!
Τα στελέχη μας διακρίνονται για την ακεραιότητα του χαρακτήρα
τους, την εκπαίδευση και την επαγγελματική τους εμπειρία.
Μοιραζόμαστε όλοι τους ίδιους στόχους, τις ίδιες αξίες και
όραμα και δουλεύουμε συντονισμένα για την επίτευξη τους. Όλοι
συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων των πελατών μας.

ΤΟ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΌ ΜΑΣ
ΑΠΑΡΤΊΖΕΤΑΙ ΑΠΌ:
• Λογιστές
• Φοροτεχνικούς
• Εργατολόγους
• Οικονομολόγους
• Δικηγόρους
• Εκπαιδευτές Στελεχών
• Συμβούλους Επιχειρήσεων
• Ειδικούς Διοίκησης Ανθρώπων

foveraprostasia.gr
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Έχετε σοβαρούς λόγους να συνεργαστείτε μαζί μας!

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
Είμαστε πρωτοπόροι & καινοτόμοι.
Fovera Prostasia App.

Είμαστε γρήγοροι…πολύ γρήγοροι.

Αντιδρούμε ταχύτατα στις ανάγκες των πελατών μας.

Αντιμετωπίζουμε τις υποθέσεις ολιστικά.

Επικεντρωνόμαστε στο δέντρο, αλλά δε χάνουμε ποτέ το δάσος.

Είμαστε οργανωτικοί στη δουλειά μας.
Ελαχιστοποιούμε την πιθανότητα λάθους.

Είμαστε αποτελεσματικοί.

Το έργο μας έχει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας.

Δε θα δυσκολευτείτε να μας βρείτε για μία συμβουλή.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΆ ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ
Κάνουμε τη δουλειά μας σωστά.
Δε θα σ υναντ ήσ ετε εκπλήξεις.

Συμβουλεύουμε υπεύθυνα.

Νιώθουμε την επιχείρησ ή σας, δική μας.

Έχουμε πολυετή εμπειρία.

25 χ ρόνια σ κλη ρής δουλειάς και σ υνεχί ζουμε…

Έχουμε γνώση στο αντικείμενό μας.
Επιμορφωνόμαστε σ υνεχώς.

Είμαστε ειλικρινείς.

Λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΊΔΡΥΣΗ
ΕΤΑΙΡΙΏΝ
ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ
ΥΠΟΘΈΣΕΩΝ

ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι Υπηρεσίες μας
ΕΚΔΟΣΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

• Λογιστική Υποστήριξη
• Φοροτεχνικός Σχεδιασμός
• Έκδοση & Διαχείριση
Μισθοδοσίας
• Επιδοτήσεις Προσωπικού
• Ίδρυση Εταιριών
• Διεκπεραίωση Υποθέσεων
• Συμβουλευτική
Επιχειρήσεων
• Εμπορική & Ταμειακή
Διαχείριση
• Κοστολόγηση Προϊόντων
& Υπηρεσιών
• Business Plan
• Μελέτες Βιωσιμότητας
• Αποτιμήσεις Εταιριών
• Προγράμματα ΕΣΠΑ
& Επιδοτήσεις
• Υπηρεσίες Franchise
• Στρατηγικό Marketing
• Αναδιάρθρωση & Διοίκηση
Προσωπικού

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

• Εκπαίδευση Στελεχών
Διοίκησης & Εργαζομένων
• Εκπαίδευση Επιχειρηματία

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
& ΕΠΟΠΤΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

foveraprostasia.gr
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Λογιστική Υποστήριξη

Ως λογιστική εταιρία, παρέχουμε σύγχρονες λύσεις, ασφαλείς
υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση.
Εργαζόμαστε με γνώση, συνέπεια και οργάνωση κατά την παροχή
της λογιστικής υποστήριξης. Αναλαμβάνουμε την τήρηση των
βιβλίων, είτε αποκλειστικά στην εταιρία μας, είτε στην έδρα
της επιχείρησής σας. Επιπροσθέτως, προσφέρουμε υπηρεσίες
εποπτείας σε εσωτερικά λογιστήρια των επιχειρήσεων, όπου
καθοδηγούμε, εκπαιδεύουμε και ελέγχουμε το υπάρχον
προσωπικό, ώστε το λογιστήριο να λειτουργεί με τρόπο σύννομο
και αποδοτικό.

• Τήρηση απλογραφικών & διπλογραφικών
βιβλίων
• Οργάνωση, έλεγχος & επίβλεψη
εσωτερικού λογιστηρίου
• Προοδευτική παρακολούθηση &
ενημέρωση αποτελεσμάτων ανά μήνα,
τρίμηνο, εξάμηνο, έτος
• Σύνταξη & υποβολή δηλώσεων
παρακρατούμενων φόρων (ΦΠΑ, ΦΜΥ,
ΦΕΕ)
• Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων
τέλους χρήσης
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Φοβερά Προστασία Α.Ε.

Φοροτεχνικός Σχεδιασμός

Η εμπειρία των 25 ετών δραστηριοποίησής μας αποτελεί εγγύηση
ότι θα χειριστούμε ακόμα και την πιο δύσκολη υπόθεση φορολογικού
σχεδιασμού με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξασφαλίζοντας άμεσο και
ορατό όφελος.
Συλλέγουμε και αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα της
επιχείρησης, οδηγώντας σε ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις.
Επιτυγχάνουμε τη μείωση της φορολογικής και ασφαλιστικής
επιβάρυνσης, αξιοποιώντας την υπάρχουσα νομοθεσία προς
όφελος της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

• Στρατηγική αποφυγής υπερβάλλουσας
φορολόγησης και ασφαλιστικής
επιβάρυνσης
• Διαγνωστικός έλεγχος προηγούμενων
ετών
• Φορολογία εισοδήματος νομικών και
φυσικών προσώπων
• Κάλυψη πόθεν έσχες, επιστροφή ΦΠΑ
• Transfer Pricing, φάκελοι τεκμηρίωσης
ενδο-ομιλικών συναλλαγών
• Υποστήριξη κατά τη διενέργεια
φορολογικών ελέγχων και εκπροσώπηση
ενώπιον των φορολιγικών αρχών

foveraprostasia.gr
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Έκδοση & Διαχείριση Μισθοδοσίας

Παρέχουμε την ασφάλεια ότι η έκδοση της μισθοδοσίας, καθώς και η
διαχείριση των αλλαγών εργασίας της επιχείρησης, θα γίνεται σωστά,
οργανωμένα και γρήγορα.
Χωρίς λάθη λόγω άγνοιας, κακών χειρισμών ή απροσεξίας, τα οποία
στους τακτικούς ελέγχους θα επιβαρύνουν την επιχείρηση με
δυσβάσταχτα πρόστιμα και καταλογισμό επιπλέον ασφαλιστικών
εισφορών.
Ο τομέας έκδοσης μισθοδοσίας είναι στελεχωμένος με στελέχη
καταρτισμένα στο εργατικό δίκαιο και την ασφαλιστική νομοθεσία,
ικανά να εκτελούν τις αλλαγές εργασίας των επιχειρήσεων στον
ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο.
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Φοβερά Προστασία Α.Ε.

Ίδρυση Εταιριών & Διεκπεραίωση Υποθέσεων
Η ίδρυση μιας επιχείρησης είναι απλή υπόθεση όταν σας καθοδηγούν
αυτοί που γνωρίζουν τα βήματα. Διεκπεραιώνουμε όλες τις τακτικές
και έκτακτες υποχρεώσεις των πελατών μας στις δημόσιες υπηρεσίες.
Εξοικονομούμε πολύτιμο χρόνο για τον επιχειρηματία,
αναλαμβάνοντας να λύσουμε όλες εκείνες τις υποθέσεις που
έχουν να κάνουν με την γραφειοκρατία, ώστε οι πελάτες μας να
είναι προσηλωμένοι στο υγιές επιχειρείν και την ανάπτυξη. Με
μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών και της
γραφειοκρατίας, η εν λόγω υπηρεσία δε συναντάται πουθενά πιο
αποτελεσματική.

• Ίδρυση εταιρίας / έναρξη εργασιών
• Μετατροπή εταιρικής μορφής
επιχείρησης
• Μεταβολή εταιρικής δραστηριότητας
• Διακοπή εργασιών νομικών προσώπων
• Τακτικές & έκτακτες συναλλαγές
με δημόσιου φορείς

foveraprostasia.gr
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Τομέας Εποπτείας Πελατών
Ο τομέας εποπτείας πελατών έχει ως μοναδικό σκοπό την αδιάκοπη
επίβλεψη, καθοδήγηση, επικοινωνία και εξυπηρέτηση του πελάτη.
Οι πελάτες μας έχουν τον «Προσωπικό του Λογιστή», ο οποίος είναι
άμεσα διαθέσιμος να επιλύσει απορίες πάνω σε λογιστικά, φορολογικά,
εργοδοτικά και λειτουργικά θέματα που προκύπτουν.
Η κατάρτιση του επόπτη σε θέματα λογιστικής, φορολογίας
και μισθοδοσίας τον καθιστούν έναν πολύτιμο σύμβουλο
του επιχειρηματία, μέσω του οποίου ενημερώνεται άρτια και
υπεύθυνα για ό,τι αφορά στην επιχειρηματική του δραστηριότητα.
Με τακτικές προγραμματισμένες κατ’ ιδίαν συναντήσεις με
τον προσωπικό του σύμβουλο, δίνουμε το πλεονέκτημα στον
επιχειρηματία να αντιδράσει εγκαίρως σε κάθε αλλαγή που
επηρεάζει την επιχείρησή του και να προλάβει θετικά τις
εξελίξεις.

• Εποπτεία επιχείρησης
σε εβδομαδιαία βάση
- Γραπτή ενημέρωση υποχρεώσεων
επιχείρησης
- Ενημέρωση εσόδων-εξόδων, ΦΠΑ
- Ενημέρωση οικονομικής πορείας
(κέρδη-ζημίες)
- Ενημέρωση νομοθετικών αλλαγών και
εξελίξεων

• Προσωπική καθοδήγηση
επιχειρηματία
• Ανθρώπινη επικοινωνία
• Άμεση ανταπόκριση

Ανταποκρινόμαστε
υπεύθυνα
στις ανάγκες
της επιχείρησής σας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ
ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ

Το τμήμα Managment Consulting
υλοποιεί έργα που αφορούν στην
οργάνωση, υποστήριξη και επέκταση
της επιχειρηματικής δραστηριότητας,
προσαρμοσμένα και σύμφωνα με
τους στρατηγικούς και εμπορικούς
στόχους της επιχείρησης.

• Οργάνωση & Ανθρώπινο
Δυναμικό
• Χρηματοοικονομική
Πληροφόρηση & Ανάλυση
• Στρατηγική & Επιχειρησιακός
Σχεδιασμός
• Εμπορική Στρατηγική &
Οργάνωση Πωλήσεων
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Φοβερά Προστασία Α.Ε.

Οργάνωση & Ανθρώπινο Δυναμικό
Πρωταρχικό ρόλο στον τομέα συμβουλευτικής κατέχουν τα έργα
οργάνωσης εταιρίας και αναδιάρθρωσης του προσωπικού της με
στόχο τη βελτίωση με ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια της απόδοσης,
της παραγωγής, των πωλήσεων και της κερδοφορίας.
Μια καθορισμένη οργανωτική δομή δημιουργεί ένα ασφαλές
πλαίσιο εργασίας, βελτιώνει το εργασιακό κλίμα της εταιρίας και
οδηγεί στην αύξηση της αποδοτικότητας.

• Αναδιάρθρωση προσωπικού
• Οργανόγραμμα
• Εύρεση & επιλογή προσωπικού
• Περιγραφές θέσεων εργασίας
• Εσωτερικές ροές εργασίας
& επικοινωνίας
• Αξιολόγηση προσωπικού
• Συστήματα αμοιβών & παροχών –
Σύνδεση με την απόδοση
• Εκπαίδευση εργαζομένων
(εξυπηρέτηση, πωλήσεις, κουλτούρα
εταιρίας)
• Εκπαίδευση στελεχών διοίκησης

foveraprostasia.gr
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Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση & Ανάλυση
Υποστηρίζουμε την ταμειακή παρακολούθηση και τον ταμειακό
προγραμματισμό της επιχείρησης.
Χρησιμοποιούμε τα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αποτυπώνουν την ταμειακή κατάσταση της επιχείρησης σε
καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση. Η αποτύπωση της
πραγματικής χρηματοοικονομικής εικόνας της επιχείρησης,
μέσω της στατιστικής ανάλυσης, θα συμβάλλει στην αποφυγή
και επανάληψη λανθασμένων ενεργειών του παρελθόντος, αλλά
και στη χάραξη επιτυχημένης πορείας στο μέλλον.

• Ταμειακός προγραμματισμός &
παρακολούθηση
• Χρηματοοικονομικές αναφορές
(Reporting)
• Budgeting
• Στατιστική ανάλυση εμπορικής
δραστηριότητας & εμπορική
διαχείριση
• Κοστολόγηση προϊόντων
& υπηρεσιών

Φοβερά Προστασία Α.Ε.
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Στρατηγική & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός
Αξιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία των στελεχών μας, αναλαμβάνουμε την άρτια σύνταξη επιχειρηματικών
σχεδίων, συμβάλλοντας ενεργά στην υλοποίηση του επιχειρησιακού
σχεδιασμού.
Η ύπαρξη ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου επιχειρηματικού
σχεδίου είναι απαραίτητη στις περιπτώσεις χρηματοδότησης
από τραπεζικά ιδρύματα και ενδιαφερόμενα funds, προσέλκυσης
επενδυτών ή ακόμη και σε περιπτώσεις εταιρικών συζητήσεων και
διαπραγματεύσεων με πελάτες και προμηθευτές.

• Επιχειρηματικό πλάνο
• ΕΣΠΑ & προγράμματα επιχορηγήσεων
• Μελέτη βιωσιμότητας
• Αποτίμηση αξίας επιχείρησης
• Υποστήριξη εξαγορών/συγχωνεύσεων
• Σχεδιασμός εταιρικής στρατηγικής
& υλοποίηση
• Υπηρεσίες franchise & δικτύων
καταστημάτων
• Εκπαίδευση επιχειρηματία & business
coaching

foveraprostasia.gr
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Εμπορική Στρατηγική & Οργάνωση Πωλήσεων
Η εμπορική στρατηγική είναι αυτή που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση
των πωλήσεων και στη διατήρηση και ενδυνάμωση της επιχείρησης
στην αγορά. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό της στρατηγικής που θα
αποφέρει τα βέλτιστα αποτελέσματα.
Παρακολουθούμε στενά όλα τα στάδια υλοποίησης της
στρατηγικής με σύγχρονες και καινοτόμες προτάσεις που
ανταποκρίνονται στις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης και
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

• Δημιουργία & οργάνωση
εμπορικού τμήματος
• Στρατηγική marketing
• Ανάπτυξη εξαγωγών
• Έρευνα αγοράς
• Εκπαίδευση τμήματος
πωλήσεων

Φοβερά Προστασία Α.Ε.
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Καινοτομία με Αποδείξεις

Fovera Prostasia Αpp
Καινοτομία είναι να δίνεις στον πελάτη σου λύσεις που αλλάζουν
την καθημερινότητά του προς το καλύτερο με έναν εύκολο και
γρήγορο τρόπο. Για το σκοπό, αυτό δημιουργήσαμε την εφαρμογή
«Fovera Prostasia App» και εξασφαλίσαμε στους πελάτες μας
τη δυνατότητα να έχουν μέσω του κινητού τους πρόσβαση σε
πληροφορία και έγγραφα όπου και αν βρίσκονται, οποιαδήποτε
στιγμή της ημέρας.

ΟΙ ΠΕΛΆΤΕΣ ΜΑΣ
ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ:
• Να βλέπουν τις υποχρεώσεις
τους στο κινητό
• Να εκτελούν πληρωμές όπου και
να βρίσκονται
• Να έχουν στο κινητό προσωπική
βιβλιοθήκη χρήσιμων εγγράφων
• Να ενημερώνονται για όλα τα
οικονομικά νέα

www.foveraprostasia.gr

ΦΟΒΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
28ης Οκτωβρίου 81, 104 34
Τ: +30 210 33 11 330, +30 210 82 31 173
F: +30 210 33 11 333
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
8ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Ν. Μουδανίων,
555 35, Πυλαία, Τ.Θ. 22456
T: +30 2310 514 669, +30 2310 542 152
F: +30 2310 542 155
info@foveraprostasia.gr
www.foveraprostasia.gr

