
 Sveiki! Esame buhalterių komanda. Bendra mūsų darbuotojų patirtis virš 200 

metų! Tvarkome apskaitą nuo 16 €/mėn. (už MB) arba nuo 39 €/mėn. (už UAB, VŠĮ). 

Kiekvieną mėnesį siunčiame Jums ataskaitą už pateiktus dokumentus. T.y. jeigu Jums 

sekasi, įmonė auga ir siunčiate mums daugiau dokumentų – kaina didėja, jei 

priešingai, kaina mažėja. Vidutiniškai mūsų buhalterinės paslaugos kainuoja ~84,74 

€/mėn. Labiausiai kainai įtakos turi darbuotojų skaičius  (15 €/mėn/žmogui) ir 

komandiruočių apskaita (6 €/vnt).  

www.buhalteres.lt 
 

Adresas: Saulėtekio al. 15-415 kab., Vilnius 
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Tvarkome apskaitą:   

• Uždarosioms akcinėms bendrovėms (UAB); 

• Mažosioms bendrijoms (MB); 

• Viešosioms įstaigoms (VŠĮ); 

• Individualioms įmonėms (IĮ); 

• Ūkininkams; 

• Asociacijoms. 

 

Nemokamai: 

 registruojame PVM kodą (LR piliečiams); 

 konsultuojame telefonu iki 19:00, be išeiginių; 

 suteikiame reikalingus veiklai dokumentus. 
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Esame patikimi ir kokybiški, nes: 

 turime draudimą 10000 €; 

 kiekvieną mėnesį nepriklausoma audito kompanija tikrina dvi mūsų tvarkomas įmones; 

 visi darbuotojai pasirašę konfidencialumo sutartis; 

 visi darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą; 

 visi darbuotojai 4 kartus per metus kelia kvalifikaciją seminaruose; 

 turime finansų vadovo prisijungimą prie MOKESČIŲ SUFLERIO; 

 esame patyrę, nes dirbame su daugiau nei 343 pastoviais klientais; 

 turime ypatingą patirtį dirbant su IT, logistikos, statybos įmonėmis; 

 esame “Lietuvos buhalterių ir auditorių” asociacijos nariai; 

 esame "Gazelė 2017" laureatai; 

 turime nuolatinius darbuotojus; 

 esame socialiai atsakinga įmonė (paramos gavėjai nurodyti čia). 
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https://rekvizitai.vz.lt/imone/bonus_socius/


Modernūs, nes: 

 bendraujame Skype, Viber, WhatsApp programomis; 

 mūsų sąskaitos sezoninės, automatiškai mąžta, jei klientams mažėja darbų; 

 esame įsidiegę CRM‘ą, visų buhalterių užduotys automatizuotos; 

 dokumentus priimame ir internetu; 

 į užklausas  atsakome tą pačią dieną; 

 galite naudotis buhalterine programa; 

 sutartis galime pasirašyti nuotoliniu būdu (mobiliuoju parašu); 

 galite nutraukti sutartį bet kada; 

 kalbame lietuviškai, rusiškai, angliškai;  

 galime dirbti su kliento programomis : B1, Finvalda, Forma, Stekas, Skaita 2000, Optimum, Contour Enterprise, 

Alga-2000, Agnum, Medinfo, Proruna. 
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Klientų atsiliepimai: 

 
UAB "Socialus marketingas", dir. A.Žakas. Sėkmingai judėti į priekį galima tada, kai dirbi su 
savo srities profesionalais, kuriais pasitiki. Su “Bonus socius” mes dirbame jau trejus metus 
ir dar nė karto nekilo dvejonių dėl kompetencijos, patirties ar supratimo. Esame visapusiškai 
patenkinti ir džiaugiamės, galėdami augti kartu, nors pasiūlymų iš įvairių konkurentų 
gauname kone kiekvieną savaitę. 

 

MB "Liauksmina", dir. J.Liauksminas. Bonus socius vertinu kaip tikrai šaunų kolektyvą, tikrai 
puikiai atliekantį visas atsirandančias užduotis. Bendraujant su asmenine mums paskirta 
įmonės atstove galima atsiliepti tik gerai, nes visi mūsų lūkesčiai patenkinti. Dėkui už gerą 
darbą. 

 

UAB "Dogus", dir. D.Česnavičius. Bonus Socius atlieka savo darbą kruopščiai, sąžiningai ir 
laiku. Ypatingai dėkingas mums priskirtai buhalterei už išsamius atsakymus, patarimus ir 
gerą nuotaiką. Šią įmonę drąsiai rekomenduoju. 

 

UAB "Vaiduokliai", l.e.p. dir. V.Šulniūtė. Jau daug metų dirbame su "Bonus socius", nes jie 
operatyviai sprendžia visus iškilusius klausimus su buhalterine apskaita, o prireikus - išsamiai 
konsultuoja. Taip pat rūpinasi klientais - siunčia priminimus, aktualias naujienas ir klausia 
klientų nuomonės.  
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VŠĮ „Camane“, dir. S.Gerdauskas. Esu labai patenkintas Bonus Socius komandos darbu. 
10/10. Kompetentingai greitas vadovas, profesionaliai tikslios darbuotojos. Gavau ir gaunu 
atsakymus į man rūpimus klausimus. Džiaugiuosi, kad man patariama, kaip tvarkytis, į ką 
atkreipti dėmesį. Jaučiuosi saugiai, žinodamas, kad viskas gerai, viskas laiku, padaryta kas 
reikalinga gerai ir laiku. Ačiū visam kolektyvui ir ypatingai Dianai, Rūtai ir Laimiui! 

 

MB "Laboratorija", dir. L.Merkevičius. Rekomenduoju Bonus Socius mažoms pradedančioms 
įmonėms. Greitas įmonės atidarymas, malonus aptarnavimas,  kainos  pritaikytos mažai 
įmonei. 

 

 

MB „Esprenda“, dir. R.Yla. Labiausiai džiugina operatyvumas, greitis, greitos konsultacijos ir 
išsamūs paaiškinimai. 

 

 

MB „TV lingua“, dir. A.Sabaliauskaitė. Esame labai patenkinti bendradarbiavimu su 
buhaltere Danute Mendeliene. Puiku, kai galima be užuolankų kreiptis visais rūpimais 
klausimais – visada gausi išsamų atsakymą! Be to, Danutė labai malonus ir šiltas žmogus. 
www.tvlingua.lt 
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Norime būti Jūsų buhalteriais! 
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Projektų vadovė: Rūta, tel.nr. +370 645 33243  

Paskambinkite ir gaukite individualų pasiūlymą. 


