
 

 

 

 

APIE MUS 

UAB „Finansų valdymo sistemos” įkurta 1996 metais, nuo tada įgijome milžinišką patirtį ir 

daugiau kaip 10.000 įmonių pasitikėjimą Lietuvoje ir už jos ribų. Mūsų klientai – tai paslaugų, 

prekybinės, maitinimo, gamybinės, statybinės, audito, biudžetinės, viešojo sektoriaus ir 

kitokio tipo įmonės. Mūsų veikla – tai buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programinės 

įrangos kūrimas, diegimas, pardavimas ir priežiūra. Esame sertifikuoti Microsoft partneriai, 

daugkartiniai „Gazelės“ ir „Stipriausi Lietuvoje Lyderiai“ nominantai. Mes siūlome visą grupę 

apskaitos ir verslo valdymo sistemų, kurios patenkins mažų, vidutinių ir didelių įmonių 

poreikius. Tai buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo programos FINVALDA MINI, MIDI ir 

MAXI bei darbo užmokesčio skaičiavimo ir personalo apskaitos sistema PAY PREMIUM, taip 

pat labai platus inovatyvių integracijų ir papildomų specializuotų modulių pasirinkimas. 

Siūlome galimybę dirbti ir augti kartu! 

 

Pagarbiai, 

Įmonės vadovas 

Vytautas Bikinas 

 

 

 

 

 

UAB “Finansų valdymo sistemos“ 
Buhalterinės apskaitos ir verslo valdymo sistemos 

Jau 25 metai rinkoje 
 



 

✓ Priskaitymų, atskaitymų bei išmokėjimų algoritmai aprašomi formulėmis (formulių 

redaktorius) ir naudojant atitinkamų parametrų nustatymus. Didelę dalį pakeitimų gali atlikti pats 

vartotojas 

✓ Darbo užmokestį galima skaičiuoti pagal kelias sutartis (autorinės, dividendai ir kt.) 

✓ Galimybė išskaičiuoti susikaupusias nepanaudotas atostogas (automatiškai pridedamos 

papildomos atostogos prie kasmetinių atostogų už ilgalaikį nepertraukiamą stažą) 

✓ Tabelių pildymas ir per internetą (nuotoliniu būdu) 

✓ Atsiskaitymų lapelių išsiuntimas elektroniniu paštu (užkoduojant reikiamą informaciją pagal 

BDAR) 

✓ Komandiruočių apskaita 

✓ Sistemoje fiksuojami ne tik esami duomenys, bet ir saugoma jų istorija, o tai leidžia formuoti 

įvairias ataskaitas bei pažymas pasirinktiems periodams, kontroliuoti darbo laiką, perduoti 

duomenis bankams, VMI, SODRAI ir kt. institucijoms 

✓ Sistemoje sukurtas funkcionalumas, įgalinantis panaudoti kaštų centrus/objektus. Tai 

sudarys sąlygas įmonės duomenis analizuoti įvairiais aspektais - pagal atskirus padalinius, 

projektus, darbus, objektus ir t.t. ir visą tą informaciją eksportuoti į buhalterinės apskaitos programą 

Finvalda (ar kitą), kurioje galima atsispausdinti pvz. pelno-nuostolio ataskaitas pagal objektus bei 

gauti kitą svarbią informaciją 

✓ Pajamų mokesčio išskaičiavimo galimybė atlyginimo išmokėjimo metu 

✓ Spausdinami darbo grafikai ir tabeliai 

✓ Galimybė importuoti duomenis iš tachografų (transporto įmonėms), tabelių bei grafikų 

importas iš .xls ir .csv formatų 

✓ Informacijos konfidencialumo užtikrinimas panaudojant vartotojų teisių ir apsaugos sistemą 

✓ Galimybė iš SODROS importuoti įvykių duomenis (ligonlapius, papildomos pensijos kaupimo 

procento informaciją) 

✓ Programa yra nuolat vystoma dėl įstatymų kaitos. Naujų programos funkcijų, ataskaitų 

kūrimas pagal vartotojų poreikius. Pritaikyta mažoms, vidutinėms bei didelėms įmonėms (1000+ 

žmonių) 

✓ Pagrindinės ataskaitų grupės: įmonės vidiniams poreikiams, SODRAI (su elektroninio 

deklaravimo galimybe, generuojama automatiškai), VMI (su elektroninio deklaravimo galimybe, 

generuojama automatiškai), Lietuvos statistikos departamentui 

 

 

  Pay Premium 
    Funkcijų sąrašas 

 

 
 



 

Pay Premium 
Funkcijų sąrašas 

 

 

 

✓ Darbo sutarčių, įsakymų ir kt. dokumentų spausdinimas tiesiogiai iš programos 

✓ Suminė darbo laiko apskaita 

✓ Atlyginimo pavedimų formavimas tiesiogiai iš programos į bankus, skolų ataskaitos 

✓ Pajamos natūra 

✓ Vieno ir daugiau vykdomųjų raštų automatinis skaičiavimas, pavedimų formavimas 

antstoliams ir alimentų gavėjams, pažyma apie išskaičiuotas sumas 

✓ Galimybė formuoti metinę GPM deklaraciją pagal išmokėtus atlyginimus/dienpinigius, 

priskaičiuotas pajamas natūra ir galimybė importuoti duomenis iš Finvaldos (B klasės pajamų) į 

vieną GPM 312 ataskaitą 

✓ Ataskaitų eksportas į Excel, Word, PDF 

 


