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Naujienų agentūra

"Finsina" pradeda teikti apskaitos paslaugas
Veiklą pradeda "Sabelijos" grupės antrinė bendrovė "Finsina", teiksianti plataus profilio finansų apskaitos paslaugas šalies įmonėms.

"Finsinai" vadovaus buvusi "Sabelijos" Finansų departamento direktorė Virginija Juknienė.

"Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti ir daugiau

dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai - biudžetų sudarymui, kontrolei ir panašiai", - teigia "Finsinos" vadovė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

UAB "Sabelija" per devynis šių metų mėnesius pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą - 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai,

kuomet ji sudarė 3,85 mln. litų.
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"Finsina" pradeda teikti finansines paslaugas
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda "Sabelijos" grupės dukterinė įmonė UAB "Finsina" teiksianti plataus profilio finansines paslaugas

šalies įmonėms. Naujajai įmonei vadovaus buvusi UAB "Sabelijos" Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak UAB "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

"Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti "Sabelijos" įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

"Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.", - teigia UAB "Finsina" vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 m. pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.

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. Per devynis šių metų mėnesius įmonė pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
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"Sabelijos" grupė imasi ir finansų verslo
Konsultacijų bendrovės "Sabelija" įsteigta antrinė įmonė "Finsina" nuo šio mėnesio pradeda teikti finansines paslaugas šalies

įmonėms.

Tadas Šatkauskas, UAB "Sabelija" vadovas teigia, kad plėsti įmonių grupę paskatino šių metų pradžioje atliktas tyrimas, kai apklausus

kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės darbuotojo rinktis buhalterines

paslaugas teikiančias įmones.

"Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.", - teigia Virginija Juknienė, naujosios

bendrovės vadovė, iki šiol vadovavusi "Sabelijos" Finansų departamentui.    

Per 9 šių metų mėnesius "Sabelija" pasiekė 4,59 mln. Lt apyvartą - 19% didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
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Rubrika: 

"Sabelijos" grupė imasi ir finansų verslo
Konsultacijų bendrovės "Sabelija" įsteigta antrinė įmonė "Finsina" nuo šio mėnesio pradeda teikti finansines paslaugas šalies

įmonėms.

Tadas Šatkauskas, UAB "Sabelija" vadovas teigia, kad plėsti įmonių grupę paskatino šių metų pradžioje atliktas tyrimas, kai apklausus

kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės darbuotojo rinktis buhalterines

paslaugas teikiančias įmones.

"Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai - biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.", - teigia Virginija Juknienė, naujosios

bendrovės vadovė, iki šiol vadovavusi "Sabelijos" Finansų departamentui. 

Per 9 šių metų mėnesius "Sabelija" pasiekė 4,59 mln. Lt apyvartą - 19% didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.
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Šį mėnesį aktyvią veiklą...
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda „Sabelijos“ grupės dukterinė įmonė „Finsina“. Ji teiks plataus profilio finansines paslaugas šalies

įmonėms.
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UAB „Finsina“ pradeda teikti finansines paslaugas 
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda „Sabelijos“ grupės dukterinė įmonė UAB „Finsina“ teiksianti plataus profilio finansines paslaugas

šalies įmonėms. Naujajai įmonei vadovaus buvusi UAB „Sabelijos“ Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak UAB „Sabelija“ vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

„Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti „Sabelijos“ įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje“, - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

„Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.“, - teigia UAB „Finsina“ vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 m. pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.

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. Per devynis šių metų mėnesius įmonė pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
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UAB "Finsina" pradeda teikti finansines paslaugas 
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda „Sabelijos" grupės dukterinė įmonė UAB „Finsina" teiksianti plataus profilio finansines paslaugas

šalies įmonėms. Naujajai įmonei vadovaus buvusi UAB „Sabelijos" Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak UAB „Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

„Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti „Sabelijos" įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

„Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai - biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.", - teigia UAB „Finsina" vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 m. pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.

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. Per devynis šių metų mėnesius įmonė pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
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„Finsina“ pradeda teikti finansines paslaugas  
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda „Sabelijos“ grupės dukterinė įmonė „Finsina“ teiksianti plataus profilio finansines paslaugas šalies

įmonėms. Naujajai įmonei vadovaus buvusi „Sabelijos“ Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak „Sabelija“ vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

„Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti „Sabelijos“ įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje“, - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

„Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.“, - teigia „Finsina“ vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 metų pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.

„Sabelija” viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 metais ir 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. Per devynis šių metų mėnesius įmonė pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
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Virginija Juknienė vadovaus naujai įmonei
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda UAB „Sabelija“ grupės antrinė įmonė „Finsina“, teiksianti finansines paslaugas šalies įmonėms.

Naujajai bendrovei vadovaus Virginija Juknienė, buvusi „Sabelijos“ Finansų departamento vadovė.

Pasak Tado Šatkausko, „Sabelijos“ vadovo, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamas paslaugas, paskatino šių metų pradžioje atlikto

tyrimo rezultatai. Apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės darbuotojo

rinktis buhalterines paslaugas teikiančias bendroves.

„Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme kurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus, taip

tikimės sustiprinti ir įmonių grupės pozicijas Lietuvoje“, – svarbiausius tikslus aptaria p. Šatkauskas.

Anot jo, pasirinkę išorines finansines paslaugas, įmonių vadovai ne tik gauna profesionalias konsultacijas, bet taip pat gali sumažinti

sąnaudas, nes nereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

„Pagrindinė naujos bendrovės teikiama paslauga – buhalterinės apskaitos tvarkymas, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti ir

daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei“, – teigia p. Juknienė, naujos įmonės vadovė.

Šiuo metu „Finsinoje“ yra 3 darbuotojai, tačiau planuojama, kad iki 2009 m. pabaigos bendrovėje dirbs 9-12 žmonių.
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"Finsina" pradeda teikti finansines paslaugas
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda "Sabelijos" grupės dukterinė įmonė "Finsina" teiksianti plataus profilio finansines paslaugas šalies

įmonėms. Naujajai įmonei vadovaus buvusi "Sabelijos" Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak "Sabelija" vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

"Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti "Sabelijos" įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje", - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

"Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.", - teigia "Finsina" vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 metų pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.

"Sabelija" viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 metais ir 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. Per devynis šių metų mėnesius įmonė pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų.
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Verslo ir rinkų naujienos: „Finsina“ pradeda teikti finansines paslaugas 
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda „Sabelijos“ grupės dukterinė įmonė „Finsina“ teiksianti plataus profilio finansines paslaugas šalies

įmonėms. Naujajai įmonei vadovaus buvusi „Sabelijos“ Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak „Sabelija“ vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

„Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti „Sabelijos“ įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje“, - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

„Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.“, - teigia „Finsina“ vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 metų pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.

„Sabelija” viena pirmųjų konsultacinių firmų Lietuvoje, įsteigta 1994 metais ir 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. Per devynis šių metų mėnesius įmonė pasiekė 4,59 mln. litų apyvartą arba 19 proc. didesnę nei tuo pačiu laikotarpiu

pernai, kuomet ji siekė 3,85 mln. litų. 



Nr. 23
Vtv.lt  2008.11.13
Interneto svetainė

Finsina pradeda teikti finansines paslaugas  
Šį mėnesį aktyvią veiklą pradeda „Sabelijos“ grupės dukterinė įmonė UAB „Finsina“ teiksianti finansines paslaugas šalies įmonėms. 

Naujajai įmonei vadovaus buvusi UAB „Sabelijos“ Finansų departamento vadovė Virginija Juknienė.

Pasak UAB „Sabelija“ vadovo Tado Šatkausko, plėsti įmonių grupę, o kartu ir teikiamų paslaugų spektrą, paskatino šių metų pradžioje

atliktas tyrimas, kai apklausus kelis šimtus šalies įmonių vadovų paaiškėjo, kad darbdaviai labiau linkę vietoj etatinio įmonės

darbuotojo rinktis buhalterines paslaugas teikiančias įmones.

„Atsižvelgę į tokias tendencijas, nusprendėme įkurti įmonę, kuri būtų atsakinga už teisingai ir tiksliai tvarkomus įmonių finansus ir taip

sustiprinti „Sabelijos“ įmonių grupės pozicijas šalies verslo rinkoje“, - sako Tadas Šatkauskas.

Pasak jo, pasirinkus išorines finansines paslaugas gaunamos profesionalios konsultacijos finansiniais-buhalteriniais klausimais ir

žymiai sumažinamos sąnaudas, nes nebereikia samdyti kelių buhalterių ar finansininkų.

 „Pagrindinė rinkai teikiama paslauga bus buhalterinės apskaitos tvarkymas nuo A iki Z, tačiau ateityje paslaugų ratą ketiname išplėsti

ir daugiau dėmesio skirsime įmonių valdymo apskaitai – biudžetų sudarymui, kontrolei ir pan.“, - teigia UAB „Finsina“ vadovė Virginija

Juknienė.

Anot jos, iki šių metų pabaigos atstovaujamų įmonių skaičių planuojama padidinti daugiau nei 20 proc.

Šiuo metu įmonėje yra 3 darbuotojai, tačiau iki 2009 m. pabaigos planuojama šį skaičių plėsti 3-4 kartus.
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