


ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Πέρασαν είκοσι πέντε και πλέον χρόνια επιτυχημένης πορείας, από την 
εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο πρώτος μου πελάτης , το έτος 1996 , έως 
την μετεξέλιξή του γραφείου μας  σ' έναν   πρωτοπόρο   και    σύγχρονο 
Γραφείο Λογιστικών Φορολογικών και   Συμβουλευτικών     Υπηρεσιών, 
Αναδιοργάνωσης & Ανάπτυξης, Ανάπτυξη Εταιριών Εξωτερικού   στην 
Ελλάδα και Ίδρυση Εταιριών από Αλλοδαπούς στην Ελλάδα  , Σύνταξη 
Business Plan σε  Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  και Εξωδικαστικούς 
Διακανονισμούς, Διαχείριση Οφειλών σε Τράπεζες   και    στο   δημόσιο, 
Σύνταξη Μελέτης Βιωσιμότητας κοκ  .

Όλα αυτά τα χρόνια, με   γνώμονα   την ποιότητα των   παρεχόμενων 
υπηρεσιών, προσπαθώ πάντα να μεταδίδω στους συνεργάτες μου το 
πάθος και την αγάπη μου γι' αυτό που κάνω.

Πεποίθησή μου είναι ότι στο σύγχρονο    επιχειρηματικό   περιβάλλον 
προέχει    να    αναδεικνύουμε   τα πλεονεκτήματα     που    έχουμε, να 
αξιοποιούμε τις δυνάμεις μας και να επιλέγουμε τις στρατηγικές που μας 
προσδίδουν προστιθέμενη αξία. Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι η σοφία 
και το Θάρρος για να το επόμενο βήμα.

Αισθάνομαι ιδιαίτερα υπερήφανος για την K&Co και τους ανθρώπους 
της,   μαζί με τους οποίους,    υπηρετώντας     πιστά     τις     αξίες    μας, 
προχωράμε σταθερά στην επίτευξη των στόχων και των    οραμάτων 
μας.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Κουκλουμπέρης



Το γραφείο K&CO. δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών,
λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και στην
παροχή υπηρεσιών μηχανογράφησης και marketing, με σκοπό την
ολοκληρωμένη υποστήριξη των σύγχρονων επιχειρήσεων και
οργανισμών Παράλληλα, ακολουθώντας τις επιταγές κάθε εποχής,
έχει οργανώσει ειδικά τμήματα φοροτεχνικής υποστήριξης και
φορολογικού προγραμματισμού των φυσικών προσώπων.

Το γραφείο μας εδρεύει στο Βόλο Μαγνησίας, σε σύγχρονες
ιδιόκτητες εγκαταστάσεις πλέον των 350 τετραγωνικών μέτρων, ενώ
απασχολούν περισσότερα από 18 άτομα στελέχη και συνεργάτες.



Το Γραφείο μας
Το Γραφείο μας έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 και όλα τα τμήματά
μας χρησιμοποιούν τεχνολογίες αιχμής και στελεχώνονται από
επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία, τεχνογνωσία και εξειδίκευση στο
αντικείμενό τους. Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός και η παροχή
υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες
ανάγκες των πελατών μας, με στόχο τη δημιουργία μιας
μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.

Πιστεύουμε στην ενημέρωση και επιδιώκουμε την έγκυρη
πληροφόρηση των πελατών μας σχετικά με τις εξελίξεις στο
επιχειρηματικό περιβάλλον. Αυτό το επιτυγχάνουμε με διαρκή
καταγραφή και κωδικοποίηση των αλλαγών, παρέχοντας
ευκατανόητη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία στους πελάτες μας.
Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας μας, του newsletter και της
αρθρογραφίας σε ηλεκτρονικές εφημερίδες, κοινοποιούμε μελέτες,
θέσεις και απόψεις μας επί επίκαιρων θεμάτων, προς όφελος του
συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας.

Οι πελάτες μας δραστηριοποιούνται σε όλο το επιχειρηματικό
φάσμα και ποικίλλουν από ατομικές επιχειρήσεις έως μεγάλες
πολυεθνικές εταιρείες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς φυσικά πρόσωπα.

Η K&CO. κατορθώνει να συνδυάζει δομές και οργάνωση μιας
εταιρείας διεθνούς κύρους, διατηρώντας όμως την ευελιξία, την
προσαρμοστικότητα και την ανθρώπινη προσέγγιση που
χαρακτηρίζουν επιχειρήσεις μικρότερου μεγέθους. 'Εχοντας στο
επίκεντρο της φιλοσοφίας της τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
στον πελάτη, επιτυγχάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών
υψηλής ποιότητας, με κόστος ανταγωνιστικό.







ACCOUNTING SERVICES

Το τμήμα λογιστικών υπηρεσιών της K&CO. στελεχώνεται από άτομα που
διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και
ολοκληρωμένη υποστήριξη των λογιστηρίων κάθε μορφής επιχείρησης.

Στόχος της K&CO. είναι να αναδείξει τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να
διαδραματίσει η λογιστική, εξασφαλίζοντας έγκυρη και ποιοτική
χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία να ανταποκρίνεται στις
ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων.

• Τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία 
μας

• Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
• Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων λογιστηρίων
• Λογιστική παρακολούθηση με γνώμονα την εξυπηρέτηση των 

πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
• Κοστολόγηση παραγωγής
• Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάμεσα οικονομικά αποτελέσματα και 

σύστημα Reporting
• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την 

ισχύουσα νομοθεσία
• Τήρηση μισθοδοσίας επιχειρήσεων
• Συμβουλές επί της εργατικής κι ασφαλιστικής νομοθεσίας
• Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)





TAX SERVICES

Η έγκυρη και έγκαιρη φορολογική πληροφόρηση αναδεικνύεται σε ισχυρό
επιχειρηματικό πλεονέκτημα, σε μια εποχή ριζικών αλλαγών της
φορολογικής νομοθεσίας.

Το φοροτεχνικό τμήμα της K&CO., αξιοποιώντας το μεγάλο αριθμό
έμπειρων στελεχών που διαθέτει, επιτυγχάνει την άμεση κωδικοποίηση των
όποιων αλλαγών, με αποτέλεσμα την παροχή υπηρεσιών υψηλού
επιπέδου.

Εστιάζοντας στις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε
φορολογούμενου πολίτη, αναπτύσσουμε ένα εμπεριστατωμένο
φορολογικό πλάνο, πλήρως εναρμονισμένο με την ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία.

• Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και παροχή φορολογικών 
συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο στο οποίο 
δραστηριοποιείται κάθε επιχείρηση

• Σύνταξη και υποβολή φορολογικών δηλώσεων
• Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης 

περιουσίας των επιχειρήσεων
• Υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση 

φορολογικών εκκρεμοτήτων
• Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι 

αναπτυξιακοί νόμοι Ν. 4399/2016 Ν4887/2022
• Ειδικά θέματα φορολογίας φυσικών προσώπων
• Transfer Pricing, προετοιμασία και επικαιροποίηση φακέλων 

τεκμηρίωσης
• Οργάνωση σεμιναρίων επί φορολογικών Θεμάτων για την 

εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τα λογιστήρια των 
πελατών μας

• Τήρηση Οδηγίας Μέτρων Δέουσας΅Επιμέλειας Ν.4557/2018





BUSINESS CONSULTING

Σε ένα ευμετάβλητο και ιδιαίτερα σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον,
απαιτείται αμεσότητα στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και μεθοδικότητα
κατά την υλοποίησή τους.

Η K&CO. διαθέτει την εμπειρία να βοηθήσει ουσιαστικά τις σύγχρονες
επιχειρήσεις. Το συμβουλευτικό τμήμα της K&CO., έχοντας εργαστεί από
κοινού με επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και αντικειμένου, έχει αναπτύξει την
απαιτούμενη τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να καταγράψει τις πραγματικές
ανάγκες του πελάτη, να προτείνει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις
ανάγκες του και να παρακολουθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Μέσα από ένα εύρος συμβουλευτικών υπηρεσιών, προσπαθούμε να
συμβάλλουμε Θετικά, προτείνοντας τις καλύτερες λύσεις σε Θέματα
ανάπτυξης, εκσυγχρονισμού και αναδιοργάνωσης.
• Τραπεζική Διαμεσολάβηση
• Χρηματοδότηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
• Χρηματοδότηση από Τραπεζικούς Οίκους και Funds
• Δάνεια με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου
• Διαχείριση Οφειλών
• Πτωχευτικό Δίκαιο
• Αναδιάρθρωση Υποχρεώσεων
• Έλεγχος Δανειακών Συμβάσεων





BUSINESS VALUATION AND 
TRANSACTION SERVICES 

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον δημιουργεί ανάγκες για
ποιοτικότερη διαχείριση των πληροφοριών, μεθοδικότερη
παρακολούθηση των απολογιστικών μεγεθών και σχεδιασμό βάσει
προϋπολογισμών. Παράλληλα, όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν
επενδυτικές ευκαιρίες μέσω συμπράξεων και τη δημιουργία νέων
επιχειρηματικών σχημάτων και εκμετάλλευση διαφόρων επιχειρηματικών
προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακών Νόμων ν.. Η αξιολόγηση της κάθε
περίπτωσης και η εκπόνηση ειδικών μελετών απαιτεί εξειδικευμένες
γνώσεις και μεθοδολογίες, που καλύπτονται ιδανικά με outsource. Η
K&CO. προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών.

• Εκπόνηση και παρακολούθηση επιχειρηματικών σχεδίων (business
planning)

• Σύνταξη προϋπολογισμών (budgeting)
• Data management
• Εκπόνηση μελετών βιωσιμότητας, σκοπιμότητας και μείωσης 

κόστους
• Αποτιμήσεις για πώληση — εξαγορά μέρους ή ολόκληρης 

επιχείρησης
• Παροχή υπηρεσιών επί θεμάτων συγχωνεύσεων, απορροφήσεων ή 

αποσχίσεων κλάδων
• Financial due diligence
• ΤΑΧ due diligence
• Υποστήριξη επενδυτών (private equity & venture capital)





BUSINESS RISK SERVICES 
AND INTERNAL AUDIT 

Η K&CO. με την τεχνογνωσία που διαθέτει στην παροχή υπηρεσιών
αξιολόγησης και ελέγχου, μπορεί να συμβάλλει Θετικά στον εντοπισμό
αδυναμιών και κινδύνων στις λειτουργικές δραστηριότητες των
σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη μείωση του επιχειρηματικού ρίσκου
και τη βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.
Ο έλεγχος δεν αποτελεί απλώς μια απολογιστική καταγραφή που
αναδεικνύει ενδεχόμενες δυσλειτουργίες, αλλά ένα εργαλείο ανάπτυξης
που στοχεύει στη βελτιστοποίηση των ιδίων δυνάμεων κάθε επιχείρησης.

• Παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου (intemal audit)
• Αξιολόγηση της επάρκειας των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου 

(quality assessment reviews)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης (corporate

governance)
• Επισκόπηση κανονιστικής συμμόρφωσης (regulatory compliance)
• Εκτιμήσεις κινδύνου απάτης
• Αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των 

πληροφοριακών συστημάτων (ERP, ΒΙ, CRM)
• Συμβουλές ανάπτυξης και παραμετροποιήσεις πληροφοριακών 

συστημάτων





PUBLIC SECTOR SERVICES

Η επιδίωξη για έναν πιο αποτελεσματικό δημόσιο τομέα έχει καταστεί
πλέον αναγκαιότητα. Η K&CO. παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές,
ελεγκτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε οργανισμούς, δημόσιες
αρχές και ιδρύματα που ανήκουν στο δημόσιο.

Στόχος είναι η ενίσχυση της αξιοπιστίας του δημόσιου τομέα με την
ανάπτυξη και εφαρμογή διαφανών διαδικασιών, καθώς και η άμεση
και ποιοτική πληροφόρησηπρος την Κεντρική Κυβέρνηση.

• Καταγραφή ή αξιολόγηση κανονισμών και διαδικασιών 
λειτουργίας

• Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου
• Κατάρτιση προϋπολογισμών
• Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την παροχή δημοσιονομικής 

πληροφόρησης
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

και τη μείωση του κόστους λειτουργίας
• Εκπόνηση μελετών αναδιάρθρωσης φορέων
• Κατάρτιση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού και 

παρακολούθηση της υλοποίησής τους
• Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων



Σε μία εποχή που χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές στο φορολογικό
πλαίσιο, από εισαγωγή νέων τεχνολογιών διαχείρισης πληροφορίας αλλά
και από αυξανόμενες ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις, η συνεχής
εκπαίδευση του προσωπικού καθίσταται πιο επιβεβλημένη από ποτέ.

Η K&CO., αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία των στελεχών
της, έχει αναπτύξει εκπαιδευτικά προγράμματα με σκοπό τόσο τη συνεχή
επιμόρφωση του προσωπικού της, όσο και των ατόμων που στελεχώνουν
τα λογιστήρια και τα οικονομικά τμήματα των πελατών της. Με σεμινάρια
που πραγματοποιούνται στα γραφεία της εταιρείας από έμπειρους
εισηγητές, καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα Θεμάτων, όπως ενδεικτικά:

K&Co. ACADEMY 

• Ε.Γ.Λ.Σ. & Γενική Λογιστική
• Κ.Β.Σ.
• Φ.Π.Α.
• Φορολογία Εισοδήματος Ν.Π. & Φ.Π.
• Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς κ.λπ.



ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ Γ. & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΣΤΑΘΑ 77 • ΒΟΛΟΣ • 38221

Τ +30 24210 22373
F +30 24210 51469

Λογιστικές, Φοροτεχνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Βόλος • 
Νομός Μαγνησίας • Λάρισα • Τρίκαλα • Καρδίτσα

Βόρειες Σποράδες • Σκιάθος • Σκόπελος • Αλόννησος
Λαμία • Χαλκίδα • Σέρρες • Βέροια

Λογιστικό Γραφείο και Φοροτεχνικό Γραφείο

Kouklouberis.gr


