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projektų vadovė

LIETUVOJE VIRTUALIOS APSKAITOS
PASLAUGAS SAVARANKIŠKAI
DIRBANTIEMS ASMENIMS TEIKIA:
i.APS - LR Valstybinės mokesčių inspekcijos sukurta nemokama
el. paslauga - virtualus buhalteris savarankiškai dirbantiems
asmenims
https://www.vmi.lt/cms/virtualus-buhalteris-i.aps
CFlow - vienintelis privatus apskaitos sprendimas, pritaikytas
išskirtinai savarankiškai dirbantiems asmenims
https://www.cflow.lt/
B1 - virtualios apskaitos sprendimas, orientuotas į įmones ir
profesionalius buhalterius
https://www.b1.lt/
Sąskaita123 - sprendimas sąskaitoms faktūroms išrašyti
https://saskaita123.lt/
itax.lt - virtualios apskaitos sprendimas, orientuotas į smulkų ir
vidutinį verslą
https://www.itax.lt/

Tarp savarankiškai dirbančių asmenų populiariausias
ir geriausiai vertinamas yra CFlow virtualios apskaitos
sprendimas.
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PRIVAČIŲ SPRENDIMŲ
NAUDOJAMUMO STATISTIKA

PRIVAČIŲ SPRENDIMŲ
KAINODARA
Kaina mėnesiui
(pagrindinių paslaugų paketas)
CFlow
B1
Sąskaita123
itax.lt

EUR 4,99
8,00
3,99
8,50
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CFLOW
STATISTIKA
2015 M. RUGSĖJIS

Pradėjo veikti CFlow virtualios apskaitos sistema

EUR 60 000

CFlow sistemos sukūrimo kaštai

2 500

Aktyvių vartotojų šiuo metu

EUR 1.5 - 1.7 MLN.

Vidutiniškai per mėnesį per šią sistemą apskaitoma
apyvarta

EUR 46 MLN.

Visa iki 2019 m. spalio mėn. sistemoje apskaityta
apyvarta
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CFLOW IR I.APS FUNKCIONALUMŲ
PALYGINIMAS
Funkcionalumas

CFlow

i.APS

Išankstinė sąskaita
Integracija su e. prekybos platformomis
Automatinis pajamų ir išlaidų žurnalo
pildymas
Sąskaitų klientams generavimas
Individualios veiklos pajamų ir išlaidų
lentelės
Esamų ir buvusių klientų informacija,
užsakymų istorija
Mokėjimų grynaisiais pinigais
administravimas (KPO)
Pagalba, rengiant ataskaitas VMI,
deklaruojant pajamas
Detalios instrukcijos, kaip apmokėti
mokesčius
PVM ribos skaičiuoklė
Apmokėjimo dalimis fiksavimas
PVM sąskaitų generavimas
PVM mokesčio apskaita
Nurodymai, kaip pateikti PVM deklaraciją
VMI
Papildomi pardavimų statistikos įrankiai
Prisijungimas prie sistemos naudojantis
Facebook/Google paskyromis
Integracija su Uber, Bolt ir kitomis

Planuojama

pavežėjų platformomis
Integracija su bankais – gavus apmokėjimą

Planuojama

išankstinė sąskaita automatiškai
patvirtinama
Mobili programėlė

Planuojama
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CFlow sėkmės priežastys
Kuriant CFlow sistemą daug dėmesio skirta
naudotojų patirčiai ir sistemos dizainui.
Atliktos naudotojų apklausos, sistemos
testavimai su naudotojais.
Sistema yra nuolat atnaujinama remiantis
šiais duomenimis ir gaunamais pasiūlymais iš
naudotojų.
Sistema kurta siekiant, jog ji būtų ne tik
patogi naudotis, bet ir vizualiai patraukli.

"Svarbiausia - kliento
poreikiai, lankstumas ir
geras dizainas"

Įgyvendintos konsultacijos su potencialiais
rinkos partneriais (komerciniais bankais,
pavežėjų platformomis ir kt.) ieškant
sinergijos taškų, kurie leistų naudotojams
pasiūlyti kokybiškesnes paslaugas ir dar
aukštesnį apskaitos procesų automatizacijos
laipsnį.
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