HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Arol Financen taloushallinnon asiantuntijat palveluksessasi
Arol Finance ei ole vain perinteinen tilitoimisto, vaan yrityksen
kokonaisvaltainen taloushallinnon kumppani.
- Toimiva taloushallinto on
yritykselle elinehto, mutta yrittäjällä ei välttämättä ole aikaa
tai mahdollisuutta siihen perehtyä. Meidän tehtävämme on tukea asiakasta niin, että tämä
voi keskittyä omaan ydintoimintaansa, sanoo Arol Finance
Oy:n liiketoimintajohtaja Tommi Merla.
Vuonna 2009 perustettu Arol
Finance tarjoaa kaikki taloushallinnon palvelut saman katon alta. Tilitoimistopalveluiden lisäksi
asiakkaalla on mahdollisuus Arol
Financen asiantuntijoiden apuun
kaikissa talous- ja liikkeenjohdon asioissa yrityksen koosta
riippumatta.
Arolin palvelut mitoitetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaan.
Tilanteessa, jossa yritykseen tarvitaan lisää osaamista, mutta
oman henkilöstön palkkaaminen
ei ole ajankohtaista, asiakas voi
ulkoistaa vaikka koko taloushallinnon talousassistenttipalveluista lähtien.
- Jos pk-yrityksen ei kannata
palkata kokopäiväistä työntekijää, se voi vuokrata meiltä kokeneen taloushallinnon asiantuntijan esimerkiksi CFO- tai controller-rooliin. Asiantuntija ei ole
vain ulkopuolinen konsultti, vaan
tiiviisti mukana yrityksen arjessa.
Olemme yrityksen johdon keskustelukumppani, joka osaa tulkita taloushallinnon tuottamaa
dataa ja antaa niiden pohjalta toimenpide-ehdotuksia liiketoiminnan kehittämiseksi, Merla sanoo.
- Tämä on ala, jossa am-

ohjelmisto- tai resurssitarpeita.
On myös erittäin tärkeää selvittää, minkälaista tietoa tulee kerätä ja raportoida, jotta niiden
avulla pystytään ohjaamaan yhtiön toimintaa. Tyypillisesti raportteja syntyy paljon, mutta niiden hyödyntäminen jää usein
vajaaksi. Lisäksi valitettavan
usein osa raporteista on epäluotettavia tai vain yksinkertaisesti
turhia, Tommi Merla toteaa.

Tuore vahvistus
osaajatiimiin

Partner Sami Lehtinen, kirjanpitopäällikkö Sari Lehto ja liiketoimintajohtaja Tommi Merla ovat osa Arol Financen kokenutta, mutta nuorekasta,
20 hengen tiimiä.
mattilaiseksi tullaan vain ajan
ja kokemuksen kautta. Kaikilla taloushallinnon asiantuntijoillamme on käytännön kokemusta myös pöydän toiselta puolelta talous- tai liikkeenjohdon tehtävistä, hän jatkaa.

Arol Finance Oy
Sibeliuksenkatu 3
20100 Turku
info@arolfinance.fi
Puh. 020 741 0630
www.arolfinance.fi

Pitkäaikaisten palvelujen lisäksi Arol Finance tekee myös
projektiluonteisia selvityksiä, joiden avulla asiakas pystyy tehostamaan toimintaansa.
- Käymme läpi yrityksen prosessit ja selvitämme yrityksen

Parikymmentä taloushallinnon
asiantuntijaa työllistävä Arol Finance Oy sai tänä kesänä kirjanpito- ja palkkaosastonsa vetäjäksi Sari Lehdon. Lehdolla
on pitkä kokemus tilintarkastajana, joista kolme vuotta KHT:na.
- Pystymme nyt valmistamaan asiakasyrityksiä tilintarkastukseen ottamalla tilintarkastajan näkökulman entistä
paremmin jo ennakkoon huomioon. Meiltä löytyy asiantuntemusta ja näkemystä monelta kantilta, liiketoimintajohtaja
Merla iloitsee. 
Myös pörssiyhtiön konsernitaloudessa konsernitason raportoinnista vastannut ja koko konsernin talouden kehitysprojekteissa toiminut Sari Lehto on innostunut Arol Financen energisestä ilmapiiristä
- Kirjanpitomaailma muuttuu, mutta Arol Financen järjestelmät ja työskentelytavat ovat
modernit. Teemme aidosti tiimityötä, vaikka asiakkaalla on kuitenkin aina myös oma nimetty yhteyshenkilönsä, Sari Lehto
toteaa.

