


Kas mes esame?

MB Finroda- atsakinga ir patikima finansines konsultacijas teikianti
įmonė.

Mūsų paslaugų tikslas:

 vertinant įmonių ar verslo partnerių finansinę būklę, savo klientams padėti
sumažinti verslo riziką;

 sumažinti įmonės išlaidas ir padidinti pelną;

 teikiant patikimą finansinę informaciją, įmonės vadovams padėti priimti
pagrįstus sprendimus;

 rūpintis savo kliento finansiniu įvaizdžiu.

Mūsų teikiamas paslaugas atlieka tik kvalifikuoti specialistai, turintys
daugiametę patirtį audito, finansų analizės ir kontrolės, bei finansų valdymo
srityse.

Užtikriname gautų įmonės finansinių ir veiklos duomenų konfidencialumą.



Mūsų paslaugos

 Įmonių kreditingumo ataskaita;

 Finansinių ataskaitų analizė;

 Finansinių rodiklių analizė;

 Biudžeto sudarymas;

 Piniginių srautų sudarymas;

 Projektų pelningumo analizė;

 Įmonės akcijų paketo vertinimas;

 Konsultacijos finansiniais klausimais.



Kreditingumo ataskaita

 Savo įmonės kreditingumo ataskaita;

 Kliento kreditingumo vertinimas;

 Tiekėjo kreditingumo vertinimas.



Savo įmonės kreditingumo ataskaita

 Kaip Jus mato ir vertina:

1. Potencialūs klientai. Potencialus klientas matydamas žemą Jūsų

kreditingumo reitingą, gali vengti ilgalaikių sutartinių įsipareigojimų.

2. Draudimo bendrovės. Įmonė, kurios kreditingumo reitingas žemas,
draudimo įmokos bus didesnės, o suteikiami limitai -mažesni.

3. Finansinės institucijos. Įmonė, kurios kreditingumo reitingas žemas,

skolinimosi kaštai bus didesni, o kredito linija -mažesnė.

4. Tiekėjai. Įmonė, kurios kreditingumo reitingas žemas, negaus mokėjimo

atidėjimo, o prekių įsigijimas tik su išankstiniu apmokėjimu.

 Savalaikis reagavimas į neigiamą įtaką įmonės kreditingumui darančius

veiksnius.



Kliento kreditingumo vertinimas

 Vertinimas ypač aktualus, dėl pandemijos metu galimai

padarytos įtakos veiklai;

 Kliento vėlavimo atsiskaityti ir bankroto tikimybė;

 Vėluojant atsiskaityti, kliento mokumo vertinimas;

 Esamo arba potencialaus kliento finansinės būklės vertinimas;

 Turint kelis potencialius klientus, rinktis klientą su aukštesniu

kredito reitingu.



Tiekėjo kreditingumo vertinimas

 Ar tiekėjas turi pakankamai materialinių ir fizinių išteklių

sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti;

 Ar tiekėjo kreditingumas leis užsitikrinti tolygų medžiagų ar

paslaugų tiekimą;

 Tiekėjo vėlavimo atsiskaityti ir bankroto tikimybė;

 Ar nėra rizikos tiekėjui daryti išankstinio apmokėjimo.



Informacija mūsų ataskaitoje

 Juridinė informacija. Pagrindiniai duomenys apie įmonę, vadovą, kontaktinė
informacija, įstatinis kapitas, akcininkai.

 Įmonės reitingai. Vėlavimo atsiskaityti (90 d.) reitingas ir bankroto (artimiausių 12
mėn.) reitingas.

 Neigiama informacija. Nepadengti įsiskolinimai, informacija apie skolų
išieškojimus, turto areštus, teismų informacija, anstolių raginimai, vieša neigiama
informacija, skolų Sodrai informacija.

 Statistinė informacija. Pajamos, darbuotojų skaičius, darbo užmokesčio vidurkis,
transportas.

 Finansiniai rodikliai. Įmonės ir sektoriaus finansinių rodiklių palyginimas.

 Kita informacija. Spaudos pranešimai, viešųjų pirkimų informacija, suformuotų
ataskaitų pagal sektorius (domėjimasis įmone) skaičius.

 Finansinės ataskaitos. Papildomai gali būti pateikta įmonės balansas ir
pelno(nuostolio) ataskaitos.



Jeigu turite klausimų mielai atsakysime

MB „Finroda“ 

Vilnius

Tel: +370 665 47 675

info@finroda.lt


