TARYBOS SIŪLYMAS VISUOTINIAM NARIŲ SUSIRINKIMUI DĖL
AUDITORIŲ KANDIDATŪRŲ

Taryba pateikia visuotiniam narių susirinkimui šiuos kandidatus į Asociacijos LATGA auditorius,
atliksiančius 2018 – 2020 m. finansinės veiklos auditą:
1. UAB „IDG auditoriai“- kaina - 8100 EUR + PVM;
UAB „IDG auditoriai“ dirba aukščiausios kvalifikacijos auditoriai, nuo 1996 metų atliekantys auditus, įmonių
buhalterinės apskaitos ir mokesčių patikrinimus akcinėse bendrovėse, valstybės įmonėse, užsienio kapitalo
įmonėse, viešosiose įstaigose, taip pat įmonėse, kurias finansuoja užsienio valstybių fondai. Darbas su
beveik visų Lietuvos ūkio šakų įmonėmis bendrovės auditoriams padėjo įgyti vertingos patirties įsigilinant į
pačias įvairiausias audito, apskaitos bei mokesčių aktualijas ir problemas. Didelė mūsų bendrovės patirtis
teikiant paslaugas leidžia klientams jaustis saugiai dėl sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymo, taip pat
patikint komercines paslaptis mūsų bendrovei. Bendrovės auditoriai bei jų padėjėjai paskelbė nemažai
straipsnių finansinės apskaitos ir mokesčių temomis, skaito paskaitas apskaitos ir mokesčių klausimais.
Mūsų bendrovės veikla apima visus šalies regionus. Bendrovės „IDG auditoriai“ padaliniai veikia
Vilniuje ir Šiauliuose.

2. UAB „MGI In Salvo“- kaina – 8700 EUR + PVM ;
UAB „MGI In Salvo“ įkurta 2000 metais. 2004 metais bendrovė įsijungė į tarptautinį nepriklausomų audito,
apskaitos ir konsultacinių firmų aljansą MGI, kurio veikla apima 82 pasaulio šalis. Bendrovės akcininkai yra
Lietuvos atestuoti auditoriai Arvydas Dalikas ir Eglė Žiemienė, kurie privačią apskaitos paslaugų ir
konsultavimo veiklą Lietuvoje vykdo nuo 1992 metų. Šiuo metų bendrovėje dirba septyni atestuoti
auditoriai bei šešiolika auditoriaus padėjėjų.
Pagal mūsų bendrovės teikiamų paslaugų politiką ir norėdami duoti Užsakovui kuo didesnę naudą, mes į
metinio audito paslaugų paketą be papildomo atlyginimo įjungiame ir siūlome papildomai atlikti tokias
paslaugas kaip:
- konsultuoti Užsakovo Vadovybę ir finansų-apskaitos tarnybas apskaitos, mokesčių bei finansinių
ataskaitų sudarymo klausimais visą sutarties galiojimo laikotarpį;
- padėti Užsakovo tarnyboms tobulinti apskaitos sistemą ir formuoti metines finansines ataskaitas
pagal galiojančius pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų reikalavimus
apskaitai ir finansinei atskaitomybei.

3. UAB „Added Value“- kaina - 9000 EUR + PVM;
Added Value - tai licencijuota tarptautinės grandinės “Integra International” audito ir verslo apskaitos
kompanija, savo veiklą grindžianti nuolatinės pažangos principu. Added Value klientai yra tikri, jog ir rytoj
jų įmonės finansai bus tvarkomi pridėtinę vertę kuriančiomis aukštosiomis apskaitos technologijomis.
Mažiau darbo, daugiau kontrolės. Visoje Europoje.
Added Value“ kuria pridėtinę vertę Jūsų verslui, siūlydama tvarios ir ilgalaikės partnerystės galimybę.
Racionalus verslas nuolat ieško priemonių plėtrai ir apskaitos bei audito paslaugų kaštų optimizavimui.
„Added Value“ partnerystės programa – naujų klientų paieška Jūsų verslui ir pridėtinė vertė, suteikiama už
Jūsų pagalbą, plečiant kompanijos klientų gretas. Kad „Added Value“ taikomos aukštosios apskaitos
technologijos leistų eliminuoti ne tik laiko sąnaudas ir žmogiškųjų klaidų tikimybę, bet ir finansinius Jūsų
verslui taikomos apskaitos ir audito kaštus.

