HYVÄT YRITYKSET

ilmoitus

Voimmeko auttaa sinua?

Joustava ja keskusteleva Tilitoimisto YKP Oy tarjoaa taloushallinnon palveluita Turussa ja Helsingissä.
- Palvelemme asiakkaita suomeksi, ruotsiksi ja myös englanniksi. Meillä riittää aina aikaa
keskusteluun asiakkaan kanssa.
Haluamme tietää heistä niin paljon kuin mahdollista, jotta voimme nostaa esiin heidän yritystään koskevia asioita, sanoo yrityksen pääosakkaaksi viime keväänä tullut Janita Suomi.
Myös puolet henkilökunnasta on osakkaana tilitoimistossa.
- Meiltä saa oman asiakasvastaavan, joka hoitaa kokonaisvaltaisesti asiakkaan taloushallinnon. Häneen asiakas voi olla
aina yhteydessä ajankohtaisissa asioissaan joustavasti puhelimella, sähköpostilla tai vaikka
Whatsappilla, lupaa Suomi.
- Arkisesta neuvonnasta emme laskuta mitään – meille voi
aina soittaa, kun ihmettelee
vaikkapa alv-käytäntöjä. Rohkaisemme yrittäjiä ottamaan yhteyttä, jotta asiat ja päätöksenteko sujuisivat jouhevasti, ja yrittäjä tiedostaisi mahdolliset veroseuraamukset.
Tilitoimisto YKP:n muukin toiminta on yhtä mutkatonta.
- Hinnoittelumme on selkeää
ja läpinäkyvää. Asiakas tietää
tarkkaan, mistä hän maksaa. Jokaiselle asiakkaalle räätälöidään
oma, juuri hänelle sopiva palvelukokonaisuus. Aloittelevien yrittäjien kohdalla toimimme myös
tuntiveloituksella, jotta palvelun
tarve saadaan ensin selville.
Asiakas voi valita, haluaako
kirjanpitonsa hoidettavan perin-
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teisenä paperiversiona vai haluaako käyttää sähköisiä palveluita – mikä parhaiten sopii yritykselle.
Sähköisen kirjanpidon valinnut asiakas lähettää laskut pilvi-

palveluun suoraan sähköpostistaan tai nettipankistaan. Paperitositteet skannataan sopimuksen mukaan.
- Sähköisessä taloushallinnossa käytämme suosittua

Procountoriin ohjelmistoa, joka on myös asiakkaalle helppokäyttöinen. Suurin osa asiakkaistamme toimittaa pienet kuitit meille Procountorin kännykkäsovelluksen avulla. Se tulee

mukaan edullisimpaankin palvelukokonaisuuteemme, Janita
Suomi kertoo.
Toinen vaihtoehto on käyttää
Pilvimappi sovellusta, jossa kuitit
tallennetaan pilvipalveluun.

- Suurin osa asiakkaistamme on yksinyrittäjiä tai mikroyrityksiä aina 60-80 hengen yrityksiin asti. Vaikka emme ole paljon markkinoineet, meille tulee
viikottain uusia asiakkaita. Yrittäjät hakevat joustavasti palvelevaa ja neuvovaa tilitoimistoa,
asiakasvastaava kirjanpitäjä Mikael Ruohomaa toteaa.
- Henkilökuntamme on pitkälle kouluttautunut. Kirjanpitäjillämme on KTM- ja PHT-tutkinnot, ja kaksi meistä suorittaa
parhaillaan monivuotista Jaakko
Ossan taloushallinnon verotutkintoa. Verojen optimointi on yksi aihe, missä asiakkaamme kaipaavat neuvoja, samoin esimerkiksi yritysmuodon muutoksista
kysellään usein.
Tilitoimisto YKP Oy on auktorisoitu tilitoimisto, joka käyttää
KL2004 sopimusehtoja. Yritys
on myös sertifioitu ja auktorisoitu Procountor partneri.

