
Patikimas Jūsų verslo apskaitos 
partneris

Nei viena organizacija neapsieina be finansinės apskaitos. Tikime, kad

apskaitos paslaugų sektorius yra itin svarbus ekonomikoje. Apskaitos įmonės savo

darbu prisideda prie verslų kūrimosi, augimo, plėtros.



Kas mes esame? 
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Esame aukštos kvalifikacijos patyrusių apskaitos

profesionalų komanda, orientuota į aukščiausio lygio

apskaitos paslaugų teikimą.

Teikiame valdymo apskaitos paslaugas,

konsultuojame, padedame Klientams nusistatyti

veiklos valdymo KPI.

Dirbdami apskaitos partneriais versle, ne vienerius

metus gryninome, kas mes esame? Kur einame ir ko

siekiame?

Supratome, kad mūsų profesionalų komandą vienija

bendros vertybės ir požiūris į darbą, taip pat savo

atsakomybės ir indėlio į verslus supratimas.



Misija, vizija ir vertybės
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Žiniaus misija. Šviesti ir edukuoti verslų savininkus ir vadovus per finansinę

apskaitą. Vesdami finansinę apskaitą, siekiame, kad skaičių ir rodiklių kalba

taptų suprantama, kad skaičiai taptų įrankiu ambicingiems augančių verslų ir

valstybės tikslams pasiekti.

Žiniaus vizija. Socialiai atsakingas verslas, turtinga valstybė, turtingas ir orus

žmogus. Siekiame dirbti ir tapti patarėjais verslams, kurie yra socialiai atsakingi,

dirba ir kuria turėdami ilgalaikę viziją, kurie, kaip ir mes, siekia gyventi stiprioje,

turtingoje valstybėje.



Žiniaus Vertybės
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Mokymasis visą gyvenimą. Mūsų vieklos sritis yra ta sritis, kurioje niekada

negalima sustoti mokytis. Tik nuolat mokydamiesi, galime teikti aukštos

kompetencijos paslaugas ir konsultuoti bei šviesti savo klientus.

Skaidrumas. Verslą vykdome skaidriai ir to mokome savo klientus, to tikimės

ir iš mūsų tiekėjų bei partnerių. Taikome aiškią ir kaštais pagrįstą kainodarą.

Sąžiningumas. Sąžiningas verslas sukuria tikrąją vertę, kai visi verslo

dalyviai: darbuotojai, valstybė, verslo partneriai, socialinė aplinka iš verslo

gauna maksimalią naudą: uždirba pelno, atsiskaito laiku, laiku sumoka

mokesčius. Tokiu būdu užtikrina sąlygas ne tik savo verslų augimui, bet ir

ekonomikos plėtrai.



Žiniaus Vertybės
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Pagarba. Vadovaujamės 3P formule: pagarba ir lygiateisiškumas visiems

darbuotojams, pagarba klietams, pagarba valstybei.

Gyvenimo balansas. Tikime, kad subalansuotas darbo ir poilsio laikas,

sveikas gyvenimo būdas, yra sąlyga darbuotojams būti laimingiems, o

laimingi darbuotojai geriausiai pasirūpina ne tik mūsų klientais, bet ir savo

šeima.



PASLAUGOS
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✓ apskaitos paslaugos, pritaikytos Kliento poreikiams;

✓ finansinis verslo modeliavimas;

✓ valdymo apskaitos konsultacijos;

✓ finansų analizė;

✓ GPAIS konsultacijos ir paslaugos;

✓ atvirieji įmonių finansų mokymai vadovams;

✓ vidiniai finansų valdymo mokymai įmonėms
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H. Manto 22-415, Klaipėda

Social: Facebook | Linkedin | www.zinius.lt

+370 652 09875

info@zinius.lt

https://www.facebook.com/Zinius.lt/
https://www.linkedin.com/company/zinius-uab/
http://www.zinius.lt/

