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TARINAMME

Me Noogan perustajat olemme aikaisemmin työskennelleet yrittäjinä,
konsultteina, johtajina eri alojen yrityksissä ja organisaatioissa. Meidän
kaikkien yhteisenä intressinä on aito halu auttaa yrityksiä saavuttamaan
tavoitteensa ja viemään toimintansa seuraavalle tasolle.

Voimme auttaa Sinua hoitamaan yrityksesi talouden sujuvammin ja
toteuttaa järjestelmien välisen kommunikoinnin asianmukaiselle tasolle.
Jos yrityksesi on muutosten edessä, voimme toimia
keskustelukumppanina, neuvonantajana ja/tai toimeenpanijana.
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YLEISTÄ

Noogan ja Brioxin palvelupaketit on suunnattu alle 0,5 miljoonan
liikevaihdon ja alle 5 työntekijän mikroyrityksille. Paketeissa yhdistyvät

Noogan asiantuntemus Brioxin sujuviin digitaalisiin ratkaisuihin.
 

Toimeksiantosopimuksessa yksilöidyt taloushallinnon tehtävät suoritetaan
tositemääräkohtaisella laskutuksella tai sovittavalla kiinteällä hinnalla ja
laskutetaan heti kirjanpidon valmistuttua. Työskentelyjakso noudattaa
usein alv-ilmoitusjaksoa, mutta pitkien jaksojen puitteissa kirjanpitoa

kannattaa tehdä tapauskohtaisesti useammin informatiivisuuden nimissä. 
 

Hintoihin lisätään arvonlisävero. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi
sitoumuksetta. Hinnoittelua tarkistetaan tarvittaessa alan yleisten

sopimusehtojen mukaisesti tai asiakkaan liiketoiminnan tai
kirjanpitoaineiston laajuuden tai luonteen muuttuessa. Toimeksiannosta
tehdään taloushallintoliiton suositusten mukainen toimeksiantosopimus

(Tilitoimiston palveluerittely KL2018)
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Sinulle, joka et halua tuhlata enemmän aikaa kirjanpitoon

No Worries 

Grow Together
Sinulle, joka kaipaat vähän lisäapua matkan varrella

Neljännesvuosittainen kirjanpito alkaen 79 euroa/kk

Kuukausikirjanpito alkaen 149 euroa/kk

Peruskirjanpito (0-40 tositteita)

Peruskirjanpito (0-20 tositteita)

Lisätositteet 2,33 eur/kpl.

Hinta sisältää:

Hinta sisältää:

Brioxin mobiilisovellus

Brioxin digitaaliset ratkaisut

Brioxin mobiilisovellus

 Brioxin digitaaliset ratkaisut

Kuukausikirjanpito alkaen 99 euroa/kk

Lisätositteet 2,33 eur/kpl.

Briox Academy-kolutus

Briox Academy-kolutus

Henkilökohtaisen asiantuntijan palvelut



HINNAT
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Lisäpalvelut

2,33 eur/kpl.

Tositteella tarkoitetaan esimerkiksi osto- ja myyntilaskuja, tiliotetapahtumia, täsmäytyksiä, verotilin
kirjauksia ja manuaalisia kirjanpitovientejä. Peruskirjanpitoon kuuluu vientien kirjaaminen,
arvonlisäveroilmoitukset, tulos- ja taselaskelma. Materiaali tulee toimittaa skannattuna ja järjestettynä
tilitoimiston ja asiakkaan kanssa tehdyn yksilöidyn sopimuksen mukaisesti. Tämän lisäksi Briox
laskuttaa ohjelman käytöstä tilitoimistoa, joka jälleenlaskuttaa asiakasta. No-Worries-paketti sisältää 20
tositetta ja Grow Together-paketti 40 tositetta. Lisätositeet veloitetaan yllä olevan yksikköhinnan
mukaan.

Palkat (sis. palkanlaskentapalvelut, ilmoitus tulorekisteriin ja
työnantajasuoritukset)

25 eur/st.

Muut yritykselle räätälöidyt palvelut

Tilinpäätös + veroilmoitus (toiminimi)
Veroilmoitus 

390 eur
180 eur

Perusmaksun lisäksi veloitus tilipäätökseen/veroilmoitukseen liittyvästä selvitystyöstä käytetyn työajan
perusteella

Manuaaliset tiliotteet 15 eur/kk

Maksuehto
14 pv netto

Viivästyskorko ja perimismaksu

Korkolain mukainen yleinen viivästys korko

Perintätoimiston hinnaston mukainen

Manuaalisista tiliotteista veloitetaan jos tiliotteet ei löydy Brioxista. Esim. jos käytössä oleva pankki ei
ole yhdistetty Brioxiin tai jos yrityksellä on henkilöasiakkaan pankkipalveluja käytössä.

Lisätositteet

Tilinpäätös + veroilmoitus (osakeyhtiö) 450 eur



MIKSI BRIOX?
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Helppokäyttöinen
Sujuva käyttöönotto

Helppo tilata

Ei aloituskuluja

Uutiskirje

Briox Academy-koulutus

Digitaalinen kokonaisratkaisu

+



Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin joka kuudes
kuukausi Brioxin hintamuutosten ja yrityksen
transaktiomäärän muuttumisen mukaan.

Matkakulut veloitetaan todellisten kustannusten mukaan.
Hinnat ovat verottomia. 

Toivomme, että tarjous kiinnostaa teitä ja johtaa tilaukseen.

Ystävällisin terveisin,

Monika Ahlskog

Nooga Oy Ab
monika.ahlskog@nooga.fi
Puh. +358 50 414 7120
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