
www.finorder.eu

Profesionalios 
buhalterinės 
apskaitos ir įmonių 
steigimo paslaugos

Siekiame būti betarpišku, ilgalaikiu 
ir strateginiu Jūsų verslo partneriu
SAVO KLIENTAMS SIŪLOME:

Greitai ir profesionaliai steigiame visų juridinių tipų 
įmones; padedame parduodant ar pertvarkant į 
UAB ar MB; konsultuojame steigimo, pardavimo, 
finansų klausimais. Siūlome įsigyti ir jau įsteigtą 
UAB, teikiame kitas teisines paslaugas.

* Patrauklios sąlygos steigiant įmones ir kartu pasirašant apskaitos 
paslaugų sutartį. Nemokamas elektroninis steigimas pasirinkus 
FINORDER-2 buhalterinės apskaitos planą. Pasirinkus FINORDER-1 
buhalterinės apskaitos planą - kaina tik 50 Eur.

* Konkrečios kainos priklauso nuo įmonėje dirbančių darbuotojų, 
gaunamų ir išrašomų dokumentų skaičiaus per mėnesį, kt. duomenų. 
Susisiekite - mes atsiųsime geriausiai jums tinkantį pasiūlymą.

Profesionali skaitmenizuota buhalterinė apskaita, 
kuri užtikrina tikslumą, taupo Jūsų laiką, ženkliai 
sumažina kainą – nėra darbuotojo ir darbo vietos 
išlaikymo išlaidų. Teikiame aktualijomis grįstas 
konsultacijas, padedame optimizuoti verslo veiklą, 
išvengti nenumatytų situacijų. Siūlome pasirinkti 
vieną iš FINORDER planų arba pastovią kainą 
pagal Jūsų verslo individualius rodiklius.

Visų tipų įmonių
steigimas

Visos buhalterinės
apskaitos paslaugos

DOKUMENTŲ 
PARENGIMAS 
NOTARINIAM 
STEIGIMUI

tik nuo 99 Eur*

tik nuo 99 Eur*

tik nuo 419 Eur*

ELEKTRONINIS 
ĮMONĖS STEIGIMAS

VIP PAKETAS - 
ATSTOVAVIMAS
STEIGIANT 
NOTARO BIURE

FINORDER-1 
PRADEDANTIEMS
(NE PVM MOKĖTOJAMS) 
MB, IĮ, UAB, VŠĮ ar Individuali 
veikla pagal pažymą

nuo 49 Eur*

FINORDER-2 
AUGANTIEMS
(PVM MOKĖTOJAMS) 
UAB, MB, IĮ, VŠĮ

nuo 129 Eur*

FINORDER-3 
DIDELIEMS VERSLAMS
UAB, AB

nuo 299 Eur*



FINORDER - FINANSAI LENGVAI

Profesionali specialistų komanda

Tik Jūsų verslui pritaikyti individualūs 
sprendimai

Esame patikimas ilgalaikis ir strateginis 
Jūsų verslo partneris

Siūlome kiekvienam verslui pagal jo 
poreikius pritaikytą paslaugų 
apmokestinimo krepšelį

Užtikriname nuolatines konsultacijas ir 
palaikymą

Kodėl verta
rinktis mus?

Pilną vyr. Buhalterio ir buhalterio 
pareigybę įmonėje pavadavimo atveju

Finansinių duomenų ir procesų peržiūrą 
bei auditą

UAB pardavimo paslaugas

Įstatinio kapitalo keitimą

Įmonės pertvarkymo paslaugas į UAB 
ar MB

Registracijos PVM Mokėtoju paslaugas

Virtualaus biuro paslaugas ir kt.

Įstatų keitimą

Kitų įmonės duomenų keitimo paslaugas

Taip pat galime Jums pasiūlyti:

www.finorder.eu

Bendraukime:
UAB FINANSŲ SPRENDIMAI
Tel. +370 606 77 336,
El. p. info@finorder.eu

VILNIAUS PADALINYS
Ukmergės g. 223, 4 aukštas,
07156 Vilnius

KAUNO PADALINYS
Savanorių pr. 192-311,
44151 Kaunas


