
FINMEKA – nuolat tobulėjanti, iššūkių nebijanti ir
profesionalias buhalterines apskaitos paslaugas
teikianti įmonė įsikūrusi Šiaurės Lietuvoje. Mes
siūlome inovatyvius ir individualiai pritaikytus
sprendimus, naudojant naujausius informacinių
technologijų pasiekimus ir nuotolinio darbo
privalumus kuriančius Jūsų verslo efektyvumą ir
sėkmę. Mes visada padėsime rasti optimalius
atsakymus į klausimus, susijusius su Jūsų įmonės
buhalterine apskaita ir finansų valdymu.
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VIZIJA
Stipriausia profesionalias buhalterines paslaugas
teikianti įmonė šiaurės Lietuvoje.

MISIJA
Teikiant kokybiškas buhalterines paslaugas
užsitikrinti Klientų pasitikėjimą ir lojalumą bei
didinti įmonės vertę visuomenei, įmonės
darbuotojams ir verslo partneriams.

VERTYBĖS
Tai atsakomybė prieš kiekvieną Klientą, aukšta
teikiamų paslaugų kokybė, profesionalumas, bei
patikimos ir ilgalaikės partnerystės siekimas.

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGOS

• Pirkimų ir pardavimų dokumentų apskaita;
• Ilgalaikio nematerialiojo ir materialiojo turto 

apskaita;
• Kasos dokumentų apskaita;
• Skolų apskaita;
• Mokesčių apskaičiavimas;
• Tarpinės atskaitomybės bankams, lizingo 

bendrovėms rengimas;
• Metinės finansinės atskaitomybės rengimas;
• Deklaracijų paruošimas – VMI, VSDFV, Statistika, 

Intrastat ir kt.;
• Pakuočių apskaita, GPAIS;
• Konsultavimas apskaitos klausimais;
• Apskaitos politikos rengimas;
• Kliento interesų atstovavimas audito metu;
• Įmonės saugos dokumentų patikra ir rengimas;
• Metinės pajamų, mokesčių ir turto deklaravimas;



KAIP VISKAS VYKSTA

BUHALTERINĖS APSKAITOS SUTARTIS

Nemaža dalis pradedančiųjų verslo savininkų
pamiršta apie keletą labai svarbių veiksnių – finansų
valdymą ir teisingą buhalterijos tvarkymą. Deja, bet
tai yra didelė klaida, kuri anksčiau ar vėliau
pareikalaus papildomų laiko sąnaudų ir nemenkų
finansinių išlaidų. Norint, kad taip nenutiktų ir Jums,
buhalterine apskaita turėtumėte rūpintis nuo
pirmųjų savo įmonės veiklos dienų. Tai reiškia, kad
vykdant komercinę veiklą, svarbi absoliučiai
kiekviena diena.
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DARBAS NUOTOLINIU IR BEKONTAKČIU BŪDU

Klientų patogumui ir saugumui įdiegėme 
debesų technologijas, kurios Jums suteikia

• Šiuo sunkiu visiems metu, valdyti savo verslą 
neišėjus iš namų.

• Realiu laiku perduoti mums visus Jūsų įmonės 
dokumentus.

• Matyti ir analizuoti Jūsų įmonės finansinę būklę.

• MICROSOFT™ debesų technologija taupo Jūsų 
laiką ir pinigus.

• Paslauga ,,Finmeka Smart Cloud“



ĮMONĖS FINANSINĖ BŪKLĖ REALIUOJU LAIKU

ĮMONĖS FINANSINĖ BŪKLĖ PRIEINAMA 24/7

• Klientai turi galimybę stebėti ir planuoti išlaidas, 
pajamas bei būsimą pelno mokestį.

• Įmonės ataskaita atnaujinama 2-3 kartus per 
einamąjį mėnesį.

• Ataskaita prieinama namų kompiuteriu ir bet 
kokiu kitu mobiliuoju įrenginiu.



Kad mūsų klientai miegotų ramiai, turime
automatinę visų formatų kliento dokumentų
duomenų bazę. Mūsų klientams nebereikės
rūpintis įmonės dokumentų skaitmeninių kopijų
saugojimu, archyvavimu ir rūšiavimu, tą
padarysime mes. Atsarginės duomenų bazės
kopijos daromos kiekvieną dieną visą sutarties
laikotarpį, ir tik už kavos puodelio kainą per
mėnesį.

FINMEKA SMART CLOUD

SAUGUMAS
Visos skaitmeninių failų kopijos saugomos
MICROSOFT™ serveriuose.

SKAITMENINIS ARCHYVAS
Visą sutarties laiką, visi klientų dokumentai
skenuojami ir keliami į debesis. Pasibaigus
sutarčiai, klientas gaus failus su visais įmonės
dokumentais skaitmeniniame formate.

TVARKA
Visi klientų skaitmeninės dokumentų kopijos
sudėtos pagal metus, pobūdį ir specifiką.
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