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"Sabelija" steigs finansines paslaugas teiksiančią antrinę bendrovę
Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkoje pirmaujanti bendrovė "Sabelija" pavasarį ketina steigti antrinę įmonę, kuri šalies
verslininkams teiktų finansines paslaugas.
"Tai yra vienas iš žingsnių vykdant "Sabelijos" grupės ilgalaikės plėtros strategiją bei stiprinant jos pozicijas šalies verslo rinkoje", pranešime spaudai teigė "Sabelijos" vadovas Tadas Šatkauskas.
Anot jo, iš pradžių ketinama teikti tik buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau vėliau įmonės veikla plėsis ir bus siūlomos biudžeto
sudarymo, audito bei kitos paslaugos.
T.Šatkauskas aiškino, jog sprendimas steigti antrinę įmonę priimtas dar pernai, o galutinai apsispręsta sulaukus atlikto rinkos tyrimo
rezultatų, kurie parodė, jog 78 proc. Lietuvos įmonių vadovų pasigenda kokybiškų finansinio atstovavimo paslaugų, o 64 proc.
apklaustųjų pageidautų bendradarbiauti su finansines paslaugas teikiančia bendrove.
Nuo 1994-ųjų veikianti "Sabelija" pernai pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą - 14 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai
ji buvo 4,59 mln. litų.
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"Sabelija" nusitaikė į šalies finansų sritį
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių, plečia savo veiklą ir šį pavasarį ketina steigti dukterinę įmonę,
kuri šalies verslininkams teiktų finansines paslaugas.
"Atsižvelgdami į šalies finansinių paslaugų rinkos tendencijas bei perspektyvas, įmonę, teikiančią aukščiausios kokybės finansines
konsultacijas, planuojame steigti nuo pernai. Tai yra vienas iš žingsnių vykdant "Sabelijos" grupės ilgalaikės plėtros strategiją bei
stiprinant jos pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako Tadas Šatkauskas, UAB "Sabelija" vadovas.
Jo teigimu, galutinis sprendimas steigti įmonę priimtas atlikus rinkos tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti šalies įmonių poreikį
samdomoms finansinėms paslaugoms.
Tyrimo metu paaiškėjo, jog didžioji dalis apklaustų įmonių vadovų (78 proc.) pasigenda kokybiškų finansinio atstovavimo paslaugų, o
beveik du trečdaliai visų apklaustųjų (64 proc.) pageidautų bendradarbiauti su finansines paslaugas teikiančia įmone.
"Daugelis apklaustų vadovų teigia, jog savo įmonės finansinę dokumentaciją patikėti tuo užsiimančiai įmonei reikalauja mažesnių
finansinių bei laiko resursų nei samdyti bendrovės viduje dirbantį buhalterį", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, kaip argumentus įmonių vadovai pateikia, jog samdant finansines paslaugas teikiančią įmonę nėra išlaidų, skirtų papildomai
buhalterio darbo vietai įrengti bei tai, jog paslaugos teikiamos nuolat, kai tuo tarpu buhalterio poziciją užimantis įmonės darbuotojas
atostogauja ir kt.
UAB "Sabelijos" vykdyto tyrimo metu buvo tiesiogiai apklausta virš kelių šimtų šalies įmonių vadovų.
T. Šatkausko teigimu, pradžioje ketinama teikti tik buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau vėliau įmonės veikla plėsis ir bus siūlomos
biudžeto sudarymo, audito bei kitos paslaugos.
UAB "Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo
pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu.
Bendrovė per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą arba beveik 14 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji
siekė 4,59 mln. litų.
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"Sabelija" apyvarta išaugo iki 5,23 milijono litų
"Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių, per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą arba beveik 14
proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji siekė 4,59 mln. litų.
Pasak įmonės vadovo Tado Šatkausko, apyvartos augimą lėmė naujų lanksčios struktūros paslaugų rinkinių pristatymas šalies
įmonėms bei valstybinėms institucijoms.
Sparčiausiai augo "Sabelijos" teikiamų atstovavimo paslaugų – 19,1 proc., profesinės rizikos vertinimo – 16,5 proc., energetikos
paslaugų – 13,3 proc. bei mokymų – 11,5 proc. pardavimai.
"Atsižvelgdami į individualius klientų poreikius bei teikdami paslaugas, apjungiančias vadybinius bei darbų saugos procesus
optimizuojančius metodus, siekiame išnaudoti dar neužpildytas rinkos nišas, o rezultatai rodo, jog esame pasirinkę teisingą veiklos
strategiją", - teigia T. Šatkauskas.
Pasak jo, bendrovė savo paslaugas per šį laikotarpį daugiausiai teikė ne tik mažoms bei vidutinėms įmonėms, bet ir toliau tęsė
bendradarbiavimą su valstybinėmis institucijoms, transporto ir kitais pramonės sektoriais.
"Sparčiai išsiplėtė įmonių, kuriose dirba iki 50 darbuotojų, ratas, todėl plėsdami savo veiklos profilį, siekiame įsisavinti dar didesnę šio
rinkos segmento dalį", - sako T. Šatkauskas.
"Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 metų, yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo
pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas, susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu ir darė ženklią įtaką šalies konsultacijų rinkai.
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UAB "Sabelija" nusitaikė į šalies finansų sritį
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių, plečia savo veiklą ir šį pavasarį ketina steigti dukterinę įmonę,
kuri šalies verslininkams teiktų finansines paslaugas.
"Atsižvelgdami į šalies finansinių paslaugų rinkos tendencijas bei perspektyvas, įmonę, teikiančią aukščiausios kokybės finansines
konsultacijas, planuojame steigti nuo pernai. Tai yra vienas iš žingsnių vykdant "Sabelijos" grupės ilgalaikės plėtros strategiją bei
stiprinant jos pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako Tadas Šatkauskas, UAB "Sabelija" vadovas.
Jo teigimu, galutinis sprendimas steigti įmonę priimtas atlikus rinkos tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti šalies įmonių poreikį
samdomoms finansinėms paslaugoms.
Tyrimo metu paaiškėjo, jog dižioji dalis apklaustų įmonių vadovų (78%) pasigenda kokybiškų finansinio atstovavimo paslaugų, o
beveik du trečdaliai visų apklaustųjų (64 proc.) pageidautų bendradarbiauti su finansines paslaugas teikiančia įmone.
"Daugelis apklaustų vadovų teigia, jog savo įmonės finansinę dokumentaciją patikėti tuo užsiimančiai įmonei reikalauja mažesnių
finansinių bei laiko resursų nei samdyti bendrovės viduje dirbantį buhalterį", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, kaip argumentus įmonių vadovai pateikia, jog samdant finansines paslaugas teikiančią įmonę nėra išlaidų, skirtų papildomai
buhalterio darbo vietai įrengti bei tai, jog paslaugos teikiamos nuolat, kai tuo tarpu buhalterio poziciją užimantis įmonės darbuotojas
atostogauja ir kt.
UAB "Sabelijos" vykdyto tyrimo metu buvo tiesiogiai apklausta virš kelių šimtų šalies įmonių vadovų.
T. Šatkausko teigimu, pradžioje ketinama teikti tik buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau vėliau įmonės veikla plėsis ir bus siūlomos
biudžeto sudarymo, audito bei kitos paslaugos.
UAB "Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 m., yra daugelio konsultacinių paslaugų pradininkė, kuri nuo
pat veiklos pradžios diegė ir skatino naujas konsultacines paslaugas,susijusias su darbų sauga bei efektyviu organizacijos veiklos
organizavimu.
Bendrovė per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą arba beveik 14 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji
siekė 4,59 mln. litų
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"Sabelija" nusitaikė į finansų sektorių
Viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių "Sabelija" plečia savo veiklą ir šį pavasarį ketina steigti dukterinę įmonę, kuri
šalies verslininkams teiktų finansines paslaugas.
"Atsižvelgdami į šalies finansinių paslaugų rinkos tendencijas bei perspektyvas, įmonę, teikiančią aukščiausios kokybės finansines
konsultacijas, planuojame steigti nuo pernai. Tai yra vienas iš žingsnių vykdant "Sabelijos" grupės ilgalaikės plėtros strategiją bei
stiprinant jos pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako "Sabelijos" vadovas Tadas Šatkauskas.
Jo teigimu, galutinis sprendimas steigti įmonę priimtas atlikus rinkos tyrimą, kurio tikslas buvo išsiaiškinti šalies įmonių poreikį
samdomoms finansinėms paslaugoms.
Tyrimo metu paaiškėjo, jog didžioji dalis apklaustų įmonių vadovų (78 proc.) pasigenda kokybiškų finansinio atstovavimo paslaugų, o
beveik du trečdaliai visų apklaustųjų (64 proc.) pageidautų bendradarbiauti su finansines paslaugas teikiančia įmone.
"Daugelis apklaustų vadovų teigia, jog savo įmonės finansinę dokumentaciją patikėti tuo užsiimančiai įmonei reikalauja mažesnių
finansinių bei laiko resursų nei samdyti bendrovės viduje dirbantį buhalterį", - sako T. Šatkauskas.
Anot jo, kaip argumentus įmonių vadovai pateikia, jog samdant finansines paslaugas teikiančią įmonę nėra išlaidų, skirtų papildomai
buhalterio darbo vietai įrengti bei tai, jog paslaugos teikiamos nuolat, kai tuo tarpu buhalterio poziciją užimantis įmonės darbuotojas
atostogauja ir kt.
"Sabelijos" vykdyto tyrimo metu buvo tiesiogiai apklausta virš kelių šimtų šalies įmonių vadovų.
T.Šatkausko teigimu, pradžioje ketinama teikti tik buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau vėliau įmonės veikla plėsis ir bus siūlomos
biudžeto sudarymo, audito bei kitos paslaugos.
Bendrovė per praeitus metus pasiekė 5,23 mln. litų apyvartą arba beveik 14 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu 2006 metais, kai ji
siekė 4,59 mln. litų.
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"Sabelija" nusitaikė į šalies finansų sritį
UAB "Sabelija", viena iš Lietuvos konsultacinių paslaugų rinkos lyderių, plečia savo veiklą ir šį pavasarį ketina steigti dukterinę įmonę,
kuri šalies verslininkams teiks finansines paslaugas.
UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko teigimu, galutinis sprendimas steigti įmonę priimtas atlikus rinkos tyrimą, kurio tikslas buvo
išsiaiškinti šalies įmonių poreikį samdomoms finansinėms paslaugoms.
Tyrimo metu paaiškėjo, jog didžioji dalis apklaustų įmonių vadovų (78 proc.) pasigenda kokybiškų finansinio atstovavimo paslaugų, o
beveik du trečdaliai visų apklaustųjų (64 proc.) pageidautų bendradarbiauti su finansines paslaugas teikiančia įmone.
"Sabelijos" vykdyto tyrimo metu buvo tiesiogiai apklausta virš kelių šimtų šalies įmonių vadovų.
T. Šatkausko teigimu, pradžioje ketinama teikti tik buhalterinės apskaitos paslaugas, tačiau vėliau įmonės veikla plėsis ir bus siūlomos
biudžeto sudarymo, audito bei kitos paslaugos.

