
Dar vienas unikalus privalumas, daug metų džiuginantis mūsų klientus – minimalaus

mėnesinio apmokestinimo už buhalterinės apskaitos paslaugas taisyklė (atsižvelgiant į

Jūsų verslo profilį – mokėkite 49 € arba 99 €). Visi kiti individualūs ir bazinį paketą

viršijantys Jūsų verslo poreikiai apmokestinami tiek, kiek konkrečiai ir kokių paslaugų

Jums prireikia einamojo mėnesio metu. Atsakome per 4 valandas, o finansines

ataskaitas teikiame per 24 valandas. Deklaracijas teikiame dar nesuėjus galutiniams

terminams.

 

Laimingi klientai – laimingi mes. Nuolat gilinamės į klientų poreikius bei lūkesčius ir

darome viską, kad juos išpildyti. Mūsų komanda nuolat mokosi ir naujina žinias, tad

garantuoja aukščiausią kokybę. Įmonėje nėra darbuotojų kaitos, tad su savo buhaltere

galėsite susikalbėti iš pusės žodžio ir net jai atostogaujant gausite visą informaciją iš

pavaduojančio asmens. 

Per 10 įmonės gyvavimo metų sukaupėme milžinišką patirties ir žinių bagažą.

Tikriausiai nėra verslo sričių, su kuriomis mes dar nedirbome, o jei atsiras – greitai

perprasime ir suteiksime aukščiausios kokybės paslaugas. Mumis pasitiki virš 100

klientų, esame visada pasiekiami, o buhalterės išėjimo atostogų Jūs net

nepajausite, nes bus paskirtas pavaduojantis asmuo.

. 

 

PATIRTIS KALBA UŽ MUS

Parašykite mums

elektroniniu paštu:

pardavimai@vbgrupe.lt

arba užsukite į mūsų

biurą adresu:

Konstitucijos pr. 23B-305,

Vilnius

Apskaitos skyriaus vadovė-

Visita Ivaškevičiūtė

IŠSKIRTINAI LANKSTI IR SKAIDRI KAINODARA 

MES DIRBAME KLIENTUI IR DĖL KLIENTO

SUSIDOMĖJOTE? KVIEČIAME SUSIPAŽINTI!

Paskambinkite

telefonu:

+370 60448621

TAIP PAT KVIEČIAME UŽSUKTI Į MŪSŲ SVEITAINĘ
www.vbgrupe.lt

Sveiki!

Esame MB „Vilniaus buhalterių

grupė“. Patenkame į geriausių

buhalterinės apskaitos paslaugų

teikėjų dešimtuką. 

Siūlome Jums aukščiausios

kokybės apskaitos bei visas kitas

verslui būtinas paslaugas – finansų

valdymo ir mokesčių konsultacijas,

veiklos auditą, juridines verslo

paslaugas, įmonės steigimo bei

pardavimo paslaugas, bei virtualaus

biuro jiems suteikimą. Naujausių

technologijų dėka maksimaliai

palengvinsime ir optimizuosime

jūsų darbą.

MB „Vilniaus buhalterių grupė“ jau kelis metus  ne tik sėkminga tvarko mūsų įmonės buhalterinę apskaitą, bet

ir kilus poreikiui profesionaliai konsultuoja darbo teisės, mokestiniais klausimais bei informuoja apie įstatymų

naujoves ir būtinus veiksmus besiruošiant jų įgyvendinimui.

Rasa Volungevičienė, UAB Baltic snails vadovė
______________________________________________________________________________
“Vilniaus buhalterių grupė“ paslaugomis naudojamės jau daugiau kaip penkerius metus. Esu patenkintas

atliekamų paslaugų kokybe. Esu ramus, kai apskaita tvarkoma profesionaliai, žinomi visi naujausi mokesčių

apskaitos pasikeitimai bei įstatymų subtilybės.“ 

Vytautas Bartkus, UAB EHR media vadovas

_____________________________________________________________________________

Džiaugiamės, kad radome buhalterinę įmonę, kuri viską padaro laiku ir kokybiškai, o kilus klausimams –

operatyviai atsako. 

Justinas Mednikovas, UAB Dantų sprendimai direktorius


