
Įmonės finansų valdymas 
Galimybės ir sprendimai 
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Finansų valdymas 

 

APIE MUS 

Restruktūrizavimas 

Marketingas 

          TEISINIO RESTRUKTŪRIZAVIMO PASLAUGA 

 restruktūrizavimo plano metmenų rengimas;  

 restruktūrizavimo planų rengimas; 

    IŠORĖS MARKETINGO VALDYMO PASLAUGOS 

 strategijos rengimas ir įgyvendinimo kontrolė; 

 įmonės įvaizdžio ir prekės ženklo sprendimai; 

 rėmimo programos (reklama, pardavimų skatinimas, 

įvaizdžio ar prakės ženklo populiarinimas) 

 

          ĮMONĖS FINANSŲ VALDYMO PASLAUGA 

 finansų planavimo ir analizės sistemos ;  

 buhalterinė apskaita; 

 mokesčių optimizavimas; 
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Kokybė ir 

kvalifikacija 

FINANSŲ VADOVO „NUOMOS“ PRIVALUMAI 

Patikimumas 

Funkcionalumas 

Konsultuoja ir sprendimus priiminėja 

patyrusi specialistų komanda 

Įmonės vadovui nereikia rūpintis, kad  

darbuotojas susirgs ar “perbėgs” pas konkurentus 

Lankstumas dirbant su įvairios apimties 

projektais 



 

BUHALTERIS 
 NĖRA ATSAKINGAS UŽ ĮMONĖS FINANSŲ VALDYMĄ 

 YRA  ATSAKINGAS UŽ TEISINGĄ DUOMENŲ ATVAIZDAVIMĄ 

APSKAITOJE  

 

SVARBU 

 

FINANSŲ VADOVAS 
 YRA ATSAKINGAS UŽ BUHALTERIO PATEIKTŲ TEISINGŲ APSKAITOS 

DUOMENŲ ANALIZĘ IR SPRENDIMŲ PRIĖMIMĄ 



FINANSŲ VALDYMAS 

Finansų valdymo paslaugų priklausomybė nuo įmonės dydžio 

Įmonės  

tipas 

Priskirtos 

finansų 

funkcijos 

Finansinių 

sprendimų 

priėmėjai 

Finansų 

tarnybos 

struktūra 

Vidutinė  

Paslaugos, prekyba, 

nesudėtinga gamyba.  

Apyvarta – iki 130mln. 

Darbuotojų iki 250 

Kontrolė – fizinis 

/juridinis asmuo/asmenys 

Apskaita, finansinė, mokestinė ir kt. atskaitomybė; 

Auditas;      Planavimas;     Biudžetavimas; 

Valdymo informacija sprendimams priimti; 

Finansavimo organizavimas (bankai, lizingas, 

faktoringas); 

Kaštų ir pinigų srautų kontrolė; 

Investiciniai sprendimai (planai, vertės skaičiavimas) 

Finansų direktorius;  

1-2 finansų analitikai/ekonomistai; 

Vyr. buhalteris;  

3-5 apskaitininkai; 

Administracijos vadovas; 

Finansų direktorius; 

Vyr. buhalteris; 

Apskaita, 

finansinė, 

mokestinė  

ir kt. 

atskaitomybė 

1-2 apskaitininkai; 

apskaitos paslaugų 

įmonė; 

Mikro  

Paslaugos, prekyba, 

nesudėtinga gamyba.  

Apyvarta – iki 10mln. 

Darbuotojų iki 20 

Kontrolė – šeimos verslas 

Maža  

Paslaugos, prekyba, 

gamyba.  

Apyvarta – iki 20mln. 

Darbuotojų iki 50 

Kontrolė – fizinis 

/juridinis asmuo/asmenys 

Apskaita, finansinė, mokestinė 

ir kt. atskaitomybė; 

Auditas; 

Debitorių/kreditorių ataskaitų 

kontrolė; 

Vyr. buhalteris;  

1-2 apskaitininkai; 

apskaitos paslaugų įmonė; 

Savininkas ir/arba 

direktorius; 

Vyr. buhalteris; 



FINANSŲ VALDYMAS 

PLANAVIMAS 

 

 

 

 

 

 

FINANSAVIMO  PLANAS 

Preliminari prognozė: 

Finansinės ataskaitos 

Santykinių rodiklių ataskaitos 

t.t. 

 

 

 

 

 

 

Pardavimų 

prognozė 

Kaštų  

prognozė 

Ar rodikliai tenkina 

Planas parengtas 

Taip Ne 

Išorinė 

informacija; 

Paklausos 

prognozės; 

Įvairi finansinė 

informacija; 

Bendra prognozavimo/biudžetavimo schema  



FINANSŲ VALDYMAS 

ANALIZĖ / 

KONTROLĖ 



PINIGŲ SRAUTŲ VALDYMAS 

Mūsų patirtis bendradarbiaujant su įvairiomis įmonėmis padės Jums parinkti patį 

optimaliausią finansavimo variantą. Dirbame su daugeliu kredito institucijų, 

tad parinksime Jums labiausiai tinkamą sprendimą. Atidžiai sekame bankų 

reikalavimus, todėl būsite tikri, kad bendradarbiavimas su jais bus sklandus. 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI: 

 

 trumpalaikiai/laikini finansavimo šaltiniai  

(trumpalaikė paskola, kreditinė linija, overdraftas, faktoringas); 

 ilgalaikiai finansavimo šaltiniai.  

Išoriniai – ilgalaikė paskola, vidiniai – akcininkų įnašai; 

 savaiminis finansavimas – “pigiausias” finansavimo šaltinis  

Pirkėjų avansai, įsipareigojimai tiekėjams, kitos mokėtinos skolos. 

Pagrindinė mokėjimo taisyklė 
Mokėjimai turi būti atliekami laiku,  tačiau ne anksčiau nei įsipareigota 

FINANSŲ VALDYMAS 



UAB „MVP Sprendimai”  

Savanorių pr. 135, Kaunas  

Tel. (+370) 37 797037,  Faks. (+370) 37 797038 

Įmonės kodas 300642698, PVM kodas LT100004716117  

Žydrūnas Zdanavičius 
Finansų patarėjas 

 

zydrunas@findep.lt  

mob. (8 686) 68181 


