Suomen ystävällisin tilitoimisto

KATSO VIDEOMME!

AUCTORA PALVELUKSESSASI!
Auctora on tilitoimisto, joka tarjoaa henkilökohtaista palvelua ja hyödyntää alan viimeisintä osaamista ja teknologiaa. Olemme yrittäjän luotettava kumppani yritystoiminnan kaikissa vaiheissa.
Koe sinäkin tilitoimiston uusi, ystävällisempi ulottuvuus ja ota meihin yhteyttä!

Yritystoiminnan peruspalvelut
• taloushallinto
• palkkahallinto
• hallinto- ja toimistotyö
• ohjelmistopalvelut

Yrityksen kasvu
• talouspäällikköpalvelut
• kassavirtaennusteet
• raportit kumppaneille ja
rahoittajille
• rahoitus

Yritystoiminnan aloitus
• yritysmuodon valinta
• perustaminen
• neuvonta ja opastus

Vakaa vaihe
• prosessien kehittäminen
• proaktiivinen ajattelu
• tulevaisuuden suunnittelu

Myynti ja muut järjestelyt
• yritysjärjestelyt
• osakassopimukset
• sukupolvenvaihdos
• yrityksen arvomääritys

MUKAUTUVAA PALVELUA
Räätälöimme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen
palvelukokonaisuuden ja nimeämme oman taloushallinnon tiimin.
Tiedämme, että yrityksillä on monenlaisia tarpeita ja
pystymme auttamaan sinua, oli kyseessä sitten perinteinen kirjanpito tai myyntiprojektien suunnittelu.
Ammattitaitoinen ja huolehtiva kirjanpitäjä on korvaamaton apu, ja kun esimerkiksi palkkahallinto ja palkanlaskenta ovat osaavissa käsissä, voit huoletta keskittyä
yrityksen muuhun toimintaan!

Palvelumme
• kirjanpitolainsäädännön mukainen kirjanpito,
arvonlisä- ja tuloveroilmoitukset sekä muu
lakisääteinen raportointi
• pankkivaltuutukseen liittyvät palvelut
• kirjanpidon asiakaskohtainen lisäraportointi
• johdon laskenta- ja controllerpalvelut
• palkkahallinto
• laskutus ja myyntireskontra
• ostoreskontra
• vero- ja yhtiöoikeudelliset palvelut
• ohjelmistot

Lue myös toimialakohtaisista palvelupaketeistamme.

hoivatalous.fi

marakirjanpito.fi

Soita meille 040 482 4225 tai piipahda kahville!

040 482 4225
www.auctora.fi

Tutustu myös tuotteisiimme
Olemme yhdistäneet voimamme
omien alojensa huippuammattilaisten kanssa ja luoneet joukon tuotteita, joita jokainen yritys tarvitsee.
Lue lisää www.auctora.fi/tuotteet

Mitä suunnitelmia sinä tekisit, jos kaikki
myyntisaamiset olisivat jo tililläsi?
Kuvittele, että rahat kaikista myyntisaamisistasi olisi kotiutettu jo tilillesi. Miten toimisitte yrityksenä eri tavalla?
Olisiko sinun yrityksellesi hyödyllistä saada saamisiin sidotut varat heti ja investoida ne esimerkiksi kasvuun?
Joustava pääoman saatavuus ja tehokas kassavirran hallinta ovat kriittisiä menestystekijöitä.
Myymällä myyntisaamisesi meille saat:
• Kilpailukykyiset hinnat
• Siirrät luottotappioiden riskin pois yritykseltäsi
• Reskontra ja kirjanpito pysyvät ajan tasalla automaattisesti

OTA YHTEYTTÄ ja
myy laskusi jo tänään
Web: arex.io
S-posti: hello@arex.io

• www.jssuomi.fi

Auctora Oy
Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Seppolantie 5, 42100 Jämsä

