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AKTUALIJOS

Svarbiausia – planuoti

Dažnai finansų valdymui ben-
drovėse skiriamas nepakankamas 
dėmesys. Pagrindinis finansų val-
dymo uždavinys įmonėje yra garan-
tuoti nuolatinį įmonės verslo augi-
mą. Pelnas yra tik vienas iš įmonės 
sėkmingo verslo elementų, o sė-
kmingą įmonės verslo augimą api-
ma ir informacija apie esamą ir ap-
skaičiuotus būsimus pinigų kiekius, 
apie įmonės skolininkus ir skolas  
bei gebėjimas jas gauti ir grąžin-
ti. Taip pat labai svarbu išanalizuo-
ti įvairių finansavimo šaltinių įtaką 
įmonės augimui. 

 Nuo to, kokia laiku gauta in-
formacija vadovaujamasi priimant 
sprendimus, priklauso įmonės atei-
tis, sėkmingas jos vystymasis.

„Įmonių vadovai dažnai klys-
ta manydami, kad įmonei dirbant 
pelningai, įmonės sąskaitoje  visuo-
met bus pakankamas pinigų kiekis. 
Todėl labai svarbu planuoti įmo-
nės pinigų srautus“, – teigia UAB 
„Apskaitos idėjos“ direktorė Vilija 
Dumčiūtė.

 
Finansams valdyti – 
pagalbininkai

Sėkmingai valdyti įmonės finan-
sus galima pasitelkus pagalbininkus 
– apskaitos įmones, nes jų specialis-
tai dirba su įvairių veiklų ir dydžių 
įmonėmis bei susiduria su įvairio-
mis jų problemomis. Todėl sukau-
pia didelę patirtį. Be to, įmonės 
buhalterinės apskaitos tvarkymas, 
mokesčių apskaičiavimas, jų dekla-
ravimas bei sumokėjimas reikalauja 
specialių žinių. Todėl dažnai vado-
vas, nors ir atsakingas už visą įmo-
nės veiklą, pats dėl finansinių žinių 
stokos negali atlikti minėtų funkci-
jų. O būti atsakingam už sritį, kurią 
pats menkai suvoki, yra labai keblu. 
Todėl vis daugiau vadovų finansus 

patiki apskaitos įmonėms.
 „Samdyti nuolat dirbantį finan-

sų specialistą ar buhalterį dažnai 
įmonėms neapsimoka, nes pigiau 
yra savo finansinius reikalus patikė-
ti apskaitos įmonėms. Tuomet ne-
reikės kurti nei papildomų darbo 
vietų, nei apmokyti naujų darbuo-
tojų bei jaudintis kuo pakeisti stai-
ga susirgusį apskaitos darbuotoją“, – 
pasakoja Vilija Dumčiūtė. 

Saugi informacija

Bendrovės, norinčios patikėti savo 
finansus apskaitos įmonėms, neturė-
tų baimintis dėl konfidencialios in-
formacijos išsaugojimo, nes apskai-
tos įmonės, siekdamos išsaugoti savo 
klientus, vadovaujasi buhalterių pro-
fesionalų etikos kodeksu.

„UAB „Apskaitos idėjos“ dirba 
patikrinti žmonės – visi tik su re-
komendacijomis. Mūsų darbuoto-
jos puikiai supranta, kad už kabineto 
durų jokia informacija negali būti iš-
nešama. Nuo to, ar tu esi patikimas, 
priklauso ir tavo karjera bei apskritai 
galimybė dirbti. Per penkerius mūsų 
įmonės gyvavimo metus nebuvo nei 
vieno atvejo, kad konfidenciali in-
formacija pasiektų kitą adresatą“, – 
apie sėkmingą įmonės veiklą pasa-
koja UAB „Apskaitos idėjos“ vadovė 
Vilija Dumčiūtė. – Be to, mūsų dar-
buotojos vadovaujasi principu – ko-
kybė prieš kiekybę. Todėl mes ima-
mės tų darbų, kuriuos galime atlikti 
tik labai gerai. Visuomet pasveriame, 
kokia yra suklydimo rizika“, – sako 
V. Dumčiūtė.

UAB „Apskaitos idėjos“ yra ne-
didelė bendrovė, todėl labai gerai 
žino ir supranta smulkių ir viduti-
nių įmonių poreikius bei lūkesčius, 
o  čia dirbantys specialistai – savo 
srities profesionalai, puikiai išma-
nantys LR norminius aktus ir val-
džios institucijų verslui keliamus 
reikalavimus.

Birutė Budginaitė

Sparčiai augant Lietuvos ekonomikai 
įmonių biudžeto planavimas tampa 
ypač svarbus. Įmonėms neužtenka 
vien turėti skaičius buhalterijoje. Bū-
tina mokėti šiais skaičiais naudotis 
planuojant tolesnę įmonės veiklą bei 
koordinuojant ir kontroliuojant įmo-
nėje vykstančius verslo procesus.

ĮmonėS Sėkmė – patikimoSe rankoSe

„Nuo to, ar tu esi 
patikimas, priklauso ir 
tavo karjera bei apskritai 
galimybė dirbti“, - teigia 
UAB „Apskaitos idėjos“ 
direktorė Vilija Dumčiūtė.


