
 

 

 

 

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 
 



 

 Branduolys: neribotas operacijų, klientų, prekių, paslaugų, IT kortelių, dokumentų serijų 

sąrašas. Duomenų bazė, komercinių pasiūlymų rengimas, finansinės ataskaitos (tekstinės ir 

vaizdinės/grafinės), duomenų eksportas į excel/word/PDF/xml/e-mail,  sąskaitų planas, 

skolų apyvartos, normatyvai, sąskaitų faktūrų (ar jų grupių) automatinis išsiuntimas 

elektroniniu paštu, E.sąskaita, GPAIS, BDAR, naujienlaiškių siuntimas, detalių eilučių 

importas pirkimo/pardavimo operacijoms iš CSV formato bylos, foto/skenuotų dokumentų 

importas/skaitmenizavimas iš mobiliųjų telefonų, projektų ir dokumentų valdymo sistema 

(suteikia galimybę prie kortelių ir operacijų prisegti visus aktualius dokumentus bet kokio 

dydžio ir formato ir suteikti jų administravimo/koregavimo teises kitiems vartotojams), 

išmanusis kalendorius ir sąsaja su telefonine/mobilia aplikacija, programos darbinė aplinka 

ir dalis ataskaitų veikia trimis kalbomis: lietuvių/latvių/anglų, automatinis valiutų kursų 

importas, i.VAZ, aprašymai:  
 detaliųjų eilučių operacijose šablonų tipai (5): pirkimai, pardavimai, pajamavimai, nurašymai, vidiniai perkėlimai. 

 detaliųjų eilučių operacijose šablonų tipai (10):  atsiskaitymai-įplaukos, atsiskaitymai-išmokos. 

 detaliųjų eilučių operacijose šablonų tipai (1): atsiskaitymai-užskaitos, IT nusidėvėjimo skaičiavimas, IT 

pajamavimas iš sąskaitos, IT nurašymas į sąskaitą. 

 valiutų perkainavimas piniginėje sąskaitoje (12), valiutinių skolų perkainavimas (6), KITOS neanalitinės DK op. 

(5), valiutų lentelė (6 valiutos), sandėliai (5), operacijų žurnalai (40) 

(trūkstamų pozicijų yra galimybė įsigyti papildomai) 

 Pirkimai + kreditorinės operacijos: pirkimai, pirkimų grąžinimai 

 Pardavimai + debitorinės operacijos: pardavimai, pardavimų grąžinimai 

 Operacijos su atsargomis: pajamavimai, nurašymai 

 Atsiskaitymai: įplaukos, išmokos, užskaitos, valiutų perkainojimai, skolų perkainojimai 

 Didžioji knyga: neanalitinės operacijos 

 Ilgalaikio turto apskaita: IT pajamavimas, IT nurašymas 

 Vidiniai perkėlimai 

 

 

 

  FINVALDA MINI 
   Struktūra ir bazinių funkcijų sąrašas 

 

 
 



 

FINVALDA MINI 
Savybės 

 

 

 

 

Programa yra patikima ir saugi 

 Automatinis duomenų archyvavimas 

 Administratoriaus teises turintis vartotojas turi galimybę apriboti kitų vartotojų f-jas bei 

prieinamumą prie informacijos 

 Operacijų įvedimo/koregavimo monitoringas 

 

 

Programa yra patogi 

 Vartotojas pats paprastai gali koreguoti operacijas (taip pat ir atgaline data) 

 Automatinis duomenų/rekvizitų importas iš VMI duomenų bazės klientų kortelėse 

 Darbo aplinka lengvai įsisavinama, valdymo meniu nėra apkrautas 

 Dalį darbinės aplinkos vartotojas gali išdėstyti pagal savo poreikius (stulpelių tvarka, spalvos, 

grupavimas/rūšiavimas) 

 Pritaikyta ir aukštos skiriamosios gebos (4K) monitoriams 

 Šabloninių dokumentų (pvz. sutarčių) spausdinimas tiesiogiai iš programos 

 

 

 



 

FINVALDA MINI 
Savybės 

 

 

 

Programa yra išmani ir mobili  

 APPLE/ANDROID Finvalda mobilioji aplikacija, kurioje:  

 išmanusis kalendorius  

 priminimų sistema - savo ir bendradarbių užduočių administravimas, bei laiko 

planavimas  

 periodiškas įmonės veiklos ataskaitų gavimas: 

 pirkimai/pardavimai už dieną, savaitę, mėnesį, ketvirtį, metus 

 įmonės piniginės įplaukos/išmokos 

 įmonės skolos bei skolos įmonei 

 pardavimo apyvartų palyginimai kas kalendorinį ketvirtį, pusmetį, metus ir kt. 

 

 

Programa yra lanksti ir adaptyvi 

 Galimybė prijungti specializuotus modulius ir sprendimus 

 Veikia Windows 7, 8, 10 operacinėse sistemose 

https://finvalda.lt/naujienos/naujiena-3cat2-copy/
https://finvalda.lt/verslo-valdymo-sistemos/

