Taloushallinto - Koulutus - Kehittäminen
Esmo-yhtiöt on suomalainen perheyritys ja
tärkein arvomme on asiakaslähtöisyys. Yhtiöt
työllistävät yli 20 henkilöä ja liikevaihto vuonna
2015 on 1,5 miljoona euroa. Tuotamme
asiakkaillemme taloushallinto-, koulutus- ja
kehittämispalveluita.
Esmo Economia Oy on Taloushallintoliiton
auktorisoima tilitoimisto Oulussa. Käytössämme
on joustavat ja nopeat sähköiset palvelut, jotka
mahdollistavat reaaliaikaisen tiedonsiirron asiakasyrityksillemme. Toimintamallimme perustuu
asiakaslähtöiseen ja kustannustehokkaaseen
palveluun sekä vahvaan toimialatuntemukseen.
Raahen Tili Oy on Taloushallintoliiton auktorisoima tilitoimisto. Vuonna 1974 perustettu yhtiö on
alueensa markkinajohtaja. Neljän vuosikymmenen
kokemus näkyy tinkimättömänä laatuna ja vahvana
asiantuntemuksena asiakkaillemme.

Ota yhteyttä ja kysy lisää
palveluistamme!
Esmo Economia
Riitta Hiltunen
Toimistopäällikkö, KLT
puh. 040 5926 001
riitta.hiltunen@esmo.fi
Esmo-yhtiöt
Pasi Kinnunen
Toimitusjohtaja, FM, eMBA
puh. 050 5565 110
pasi.kinnunen@esmo.fi
Hanna Haanpää-Kinnunen
Asiakaspäällikkö
puh. 044 503 7780
hanna.haanpaa-kinnunen@esmo.fi
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Auktorisoitu
Taloushallintoliiton jäsen

Puistokatu 34 A 90120 Oulu | tel. +358 (0)20 7879 400

Asiakkaan ja tilitoimiston
hyvä yhteistyö takaa, että
yrityksesi voi keskittyä
ydinbisnekseen.

Taloushallintopalvelut

Lisäarvo yrityksellesi

Muut yrityspalvelut

•

Taloushallintoliiton auktorisoima
tilitoimisto - takuu asiantuntemuksesta ja
ehdottomasta luottamuksellisuudesta

•

Sähköisiä palvelujamme on helppo
käyttää ja ymmärtää

•

Säännöllinen yhteydenpito sekä
henkilökohtainen neuvonta

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Raportointimme ajantasaisuus ja
säännöllisyys sekä tulkinta
käytännössä

•

Kilpailukykyinen hinnoittelu

•

Visma Fivaldi -sovelluspalvelu
- paperiton taloushallinto käyttöösi

•

•

Käytössäsi Esmo-yhtiöiden monipuolinen
asiantuntemus mm. koulutuspalvelut
sekä laaja yhteistyöverkosto
Toimialueemme on koko Suomi ja
mahdollistamme myös kansainvälisten
yritysten palvelun
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Kirjanpito
Tilinpäätökset
Veroilmoitukset
Palkanlaskenta
Ostoreskontra ja sähköinen kierrätys
Laskutus ja perintä

Yrityksen perustaminen
Yritysjärjestelyt
Liiketoiminnan kehittäminen
Kaupparekisteri- ja muut viranomaisasiat
Laajennetut tilinpäätösanalyysit
Budjetointi ja ennusteet
HHJ (Hyväksytty hallituksen jäsen)
Rahoituskonsultointi
Sihteeripalvelut
Visma Fivaldi -sovelluspalvelu
- ja olet aina ajan tasalla
•

Reaaliaikainen näkymä kaikkiin yrityksesi
sähköisen taloushallinnon raportteihin, joita
tilitoimistosi yrityksellesi tuottaa.

•

Voit selata yrityksesi tuloslaskelmaa ja
tasetta porautuvalla raportilla.

•

Saat nopeasti käsityksen mistä yrityksesi
tulot muodostuvat ja mistä kulut koostuvat.

•

Voit tallettaa mitä tahansa tietoja tilitoimistosi sähköiseen arkistoon ja hakea niitä
missä ja milloin vain.

Accuna -graafinen raportointi
- yrityksesi tunnuslukujen
seurantaan ja toiminnanohjaukseen

