Audito paslaugų įmonių pasiūlymai naujos audito sutarties tvirtinimui 2022 m. balandžio 26 d.

2022 metais pasibaigė galiojanti audito sutartis su UAB „In Salvo“, kuri buvo patvirtinta 2021 m vieneriems
finansiniams metams. Tuo tikslu buvo išsiųsti paklausimai 8 audito įmonėms, įskaitant audito įmonę UAB „In
Salvo“.
Deja, kaip ir praeitais metais, didžioji dalis prašymų pateikti finansinio audito paslaugos pasiūlymą buvo atmesti.
Gauti 3 pasiūlymai , kurie pridėti žemiau.

UAB „In Salvo“

finansinio audito kaina metams 3500 + PVM

UAB „Provisus“

finansinio audito kaina metams 3500 + PVM

UAB „Grant Thornton Baltic“

finansinio audito kaina metams 6500 + PVM

Kitos 5 audito įmonės atsisakė / nepateikė pasiūlymų finansinio audito paslaugoms: UAB Pricewaterhouse
Coopers, UAB KPMG Baltics, UAB Ernst&Young, UAB BDO Lietuva, UAB Rosk Consulting.
Siūlome patvirtinti audito įmonės UAB In Salvo pateiktą finansinio audito pasiūlymą 2022-2023 metams.
UAB In Salvo už šią kainą papildomai siūlo ne tik atlikti finansinį auditą, bet ir papildomai konsultuoti
iškilusiais apskaitos, mokestiniais ar apskaitos sistemų tobulinimo klausimais visu sutarties galiojimo laikotarpiu
t. y dvejus finansinius metus“
„....Pagal mūsų bendrovės teikiamų paslaugų politiką ir norėdami duoti Užsakovui kuo didesnę naudą, mes į
metinio audito paslaugos paketą be papildomo atlyginimo įjungiame ir siūlome papildomai atlikti tokias
paslaugas kaip:
- konsultuoti Užsakovo Vadovybę ir finansų-apskaitos tarnybas apskaitos, mokesčių bei finansinės
atskaitomybės 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...“
Bendrovės „In Salvo“ pagrindiniai partneriai yra Lietuvos atestuoti auditoriai Arvydas Dalikas ir Eglė Žiemienė,
kurie privačią apskaitos paslaugų ir konsultavimo veiklą Lietuvoje vykdo nuo 1992 metų. Šiuo metu Audito UAB
„In salvo“ dirba devyni atestuoti auditoriai ir profesionali auditoriaus padėjėjų, turinčių 3-10 metų auditoriaus
padėjėjo darbo stažą, komanda.
UAB „In Salvo“ eilę metų konsultavo bei padėjo Asociacijai LATGA komunikuoti su VMI autorinių honorarų bei
kompensacinio atlyginimo apmokestinimo klausimais, todėl iš esmės žino Asociacijos mokestinę bei finansinės
apskaitos specifiką ir gali profesionaliai bei efektyviai konsultuoti iškilusiais klausimais.
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