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ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αγαπητοί Αναγνώστες,

Είναι γνωστό πως οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλα και σε πολλές περιπτώσεις δισεπίλυτα
προβλήματα, λόγω της έντονης και παρατεταμένης ύφεσης και των αποτελεσμάτων αυτής (μείωση του τζίρου,
έλλειψη ρευστότητας, αδυναμία των τραπεζών για χρηματοδότηση, ακάλυπτες επιταγές πελατών κλπ). Οι
επιχειρηματίες δέχονται μεγάλες πιέσεις και αγωνίζονται καθημερινά για την επιβίωση της επιχείρησής τους. Η
ασάφεια και η ανασφάλεια κυριαρχούν, και μέσα σε αυτό το κλίμα δεν υπάρχει χρόνος, και το κυριότερο διάθεση
για τον σχεδιασμό μελλοντικών νέων επενδύσεων.

Παρά το ιδιαίτερα αρνητικό κλίμα που υπάρχει σήμερα στην Ελλάδα αλλά και παγκόσμια, οι επιχειρήσεις που
βλέπουν μπροστά δεν σταματούν να οργανώνουν και να σχεδιάζουν με επαγγελματισμό το μέλλον τους. Είναι
αλήθεια ότι η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ανέδειξε την έντονη έλλειψη οργάνωσης αρκετών ελληνικών
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχοντας άγνοια μελλοντικών επιπτώσεων, επέλεξαν την εύκολη επιλογή στον
σχεδιασμό της λειτουργίας τους (αλόγιστες δανειοδοτήσεις κλπ).

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στοχεύοντας στην κάλυψη του οργανωτικού ελλείμματος αλλά
και των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των επιχειρήσεων, είναι σε θέση να βοηθήσει σημαντικά τις
επιχειρήσεις που επιθυμούν να (επανα)σχεδιάσουν τη λειτουργία τους επάνω σε έναν ή περισσότερους από τους
άξονες Εξυγίανση – Αναδιοργάνωση - Ανάπτυξη.

Για το σκοπό αυτό, είναι σε θέση να σας παρέχει με επαγγελματική υπευθυνότητα, υπηρεσίες συμβούλου
επιχειρήσεων που αφορούν σε:


ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Αφορά τις επιχειρήσεις που δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις
οφειλές τους (Τράπεζες, Δημόσιο κλπ). Διαδικασία εξυγίανσης είναι οι δικαστικές και εξώδικες
ενέργειες που γίνονται προκειμένου να μπορέσει ο επιχειρηματίας να διασώσει την επιχείρησή του,
προβαίνοντας σε ένα διακανονισμό των οφειλών του με τους πιστωτές του, τον οποίο, αν τον τηρήσει,
θα μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται χωρίς να κινδυνεύει από κατασχέσεις, προσωπική κράτηση κλπ,
για όσο χρόνο διαρκεί η συμφωνία αυτή με τους πιστωτές του. Για την βιώσιμη επιχείρηση που
βρίσκεται σε παροδική αδυναμία να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, η διαδικασία αυτή αποτελεί
μία ασφαλή διέξοδο από το δρόμο προς την πτώχευση. Το όφελος για την επιχείρηση δύναται να
είναι το «πάγωμα» των υποχρεώσεων και ίσως η διαγραφή χρεών.
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ: Αφορά τις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους και δεν
διαθέτουν τυποποιημένα συστήματα παρακολούθησης της λειτουργίας τους και της απόδοσής τους.
Περιλαμβάνει καταγραφή, ανάλυση και παρουσίαση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης,
θεσμοθέτηση και εγκατάσταση δεικτών για τον έλεγχο της απόδοσης και γενικά της πορείας της
επιχείρησης, οικονομικό προγραμματισμό σε τριμηνιαία βάση. Το όφελος για την επιχείρηση δύναται
να είναι η μείωση του λειτουργικού κόστους και ίσως η αύξηση των πωλήσεων.



ΚΥΠΡΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ: Αφορά τις επιχειρήσεις που έχουν κερδοφορία και επιθυμούν να τύχουν
καλύτερης φορολογικής μεταχείρισης. Σε συνεργασία με την Ατλαντίς Συμβουλευτική Κύπρου,
αναλαμβάνουμε για τις επιχειρήσεις που το επιτρέπει η δραστηριότητά τους, το σύνολο των
απαιτούμενων εργασιών προκειμένου να ιδρύσετε και να λειτουργήσετε νόμιμα μία κυπριακή
εταιρεία. Το όφελος για την επιχείρηση δύναται να είναι η μείωση των φόρων που πληρώνετε
ετησίως.



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ: Αφορά τις επιχειρήσεις που σχεδιάζουν ή
θα σχεδιάσουν εκσυγχρονισμούς - επεκτάσεις κλπ. Προετοιμασία και υποβολή προτάσεων για την
χρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της επιχείρησης, με βάση τις διατάξεις Εθνικών και
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Το όφελος για την επιχείρηση δύναται να είναι η λήψη επιχορήγησης
για τμήμα του προϋπολογισμού της επένδυσης.

Η ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ διαθέτει την απαραίτητη φιλοσοφία, το προφίλ, τις οργανωτικές
και λειτουργικές υποδομές και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, προκειμένου να ικανοποιήσει στο έπακρο και να
διεκπεραιώσει με απόλυτη επαγγελματική υπευθυνότητα, τη συμβουλευτική υποστήριξη της επιχείρησής σας.
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