Norime būti Jūsų buhalteriais!
Apskaitą tvarkome:
IĮ

MB
NUO 9,5

UAB, VŠĮ
NUO 19

NUO 49

Jeigu augate ir siunčiate mums daugiau dokumentų,
kaina didėja, jei priešingai – mažėja. Kiekvieną mėnesį
siunčiame ataskaitą už realiai atliktus darbus.
Vidutiniškai mūsų paslaugos kainuoja apie 84,74 €/mėn.
Kainai daugiausia įtakos turi darbuotojų (19 €/mėn.
žmogui) ir komandiruočių 7 €/vnt.) skaičius.

Komanda

Misija

Vizija

Teikti paslaugas su maksimaliu

Moderniausia apskaitos įmonė,

dėmesiu klientui.

kurią kopijuoja kiti.

Laimis Jančiūnas
Vadovas

Kodėl klientai renkasi mus?
Esame labai patenkinti bendradarbiavimu su
buhaltere Danute Mendeliene. Puiku, kai galima be

buhalterės.lt vertinu kaip tikrai šaunų

užuolankų kreiptis visais rūpimais klausimais – visada

kolektyvą, tikrai puikiai atliekantį visas

gausi išsamų atsakymą! Be to, Danutė labai malonus ir

atsirandančias užduotis. Bendraujant su
asmenine mums paskirta įmonės atstove
Kraustymėlis.lt, MB
J. Liauksminas

MB „TV lingua“
A. Sabaliauskaitė

šiltas žmogus.

galima atsiliepti tik gerai, nes visi mūsų
lūkesčiai patenkinti. Dėkui už gerą darbą.
Savo įmonės veikloje stengiamės koncentruotis į tai kas
padeda uždirbti pinigus. Todėl nenorime skirti dėmesio
buhalterijos niuansams. Esame patenkinti bendradarbiavimu su

Džiugina bendravimas ir teikiama

buhalterės.lt, nes turime mums priskirtą buhalterę į kurią

geranoriška Boženos Sliževskos

galime bet kada kreiptis ir kuri mus konsultuoja ar sutvarko

pagalba. Manau viską darot labai

reikiamus dokumentus. O samdyti buhalterę, mums kaip

gerai.

pradedančiai įmonei būtų nepraktiška.
MB „Fonta“
M. Šlekys

MB „Cognitio“
T. Kildušis

Mūsų privalumai

Turime galimybę priimti
dokumentus elektroniniu
būdu.

Turime galimybę priimti
dokumentus pasirašytus
mobiliuoju parašu.

Į užklausas atsakome tą
pačią darbo dieną.

Nemokamai
informuojame apie
mokesčių, įstatymų,
tvarkų pokyčius.

Nemokamai
konsultuojame 2
valandas per mėnesį.

Ieva Kaukėnė, vykdančioji direktorė

Darbuotojai yra
aukštos kvalifikacijos,
pastovūs ir motyvuoti.

Esame sukūrę vaizdo
instrukcijas klientams.

Nemokamai suteikiame
veiklai reikalingus
dokumentus.

Esame įdiegę CRM ir
kitas IT sistemas, kurios
sumažina žmogiškųjų
klaidų riziką iki
minimumo.

Konsultuojame telefonu
(+370 653 333 30) iki 19
val. kasdien – be
išeiginių.

Nutraukus sutartį,
klientui duomenis ir
archyvą perduodame be
papildomų sąlygų.

Bendraujame telefonu,
el. paštu ir programomis
„Skype“, „Viber“,
„WhatsApp“,
„Telegram“, „Zoom“,
„Teams“.

Esame patikimi, nes
mumis pasitiki virš 600
nuolatinių klientų (UAB,
VšĮ, MB, IĮ, ūkininkų,
asociacijų).

Visada atskambiname
per 1 valandą, jei
buhalteris užsiėmęs.

Visi komandos nariai yra
pasirašę
konfidencialumo
sutartis, kliento
duomenis saugome
pagal BDAR.

Kiekvieną mėnesį mūsų
komanda dalyvauja
kvalifikacijos kėlimo
seminaruose.

Esame motyvuoti
stengtis, nes klientas
bet kada gali nutraukti
sutartį.

Turime aukščiausio
lygio prisijungimą prie
mokesčių konsultavimo
lyderio Lietuvoje
(„Mokesčių suflerio“).

Klientai gali naudotis
mūsų buhalterine
programa.

Paskambinkite ir gaukite
pasiūlymą

Norime būti Jūsų
buhalteriais!

+370 645 33243
Projektų vadovė
Rūta Laurinskytė

Spauskite čia ir gaukite pasiūlymą

UAB „buhalterės.lt“
Saulėtekio al. 15 (4 aukštas),
Vilnius, LT-10224
+370 653 33330

