Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Audito įmonės teisinė forma,
pavadinimas, įmonės kodas;
auditoriaus, kuris audito
veikla verčiasi savarankiškai,
pavardė vardas

1

UAB „AAK“, 126289367

2

UAB „AB AUDITAS“,
135801553

3

UAB „AD auditas“,
300615249

4

UAB „Ad notatio“,
135926293

5

UAB „Added Value“,
302680320

6

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ
„ALDARIJA“, 181373428

7

UAB Ambrazaičio audito
biuras, 302904996

8

UAB „ANALITIKA“,
301492803

9

UAB „Apdaira“,
304928355

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito
adresas, kiti ryšiams
įmonės
palaikyti reikalingi
duomenys; auditoriaus, pažymėjimo
kuris audito veikla
verčiasi savarankiškai, numeris
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Švitrigailos g. 11C, LT03228 Vilnius (Šv.
Faustinos g. 14A, LT000510
13276 Skaidiškės), mob.
861204857, auditas@aakplius.lt
Širvintų 1-asis tak. 6-1,
LT-44140 Kaunas, mob.
001345
861135909,
burdald@yahoo.com
Petro Baublio g. 53, LT08431 Vilnius (J.
Basanavičiaus g. 29A-48,
Vilnius), tel./faks.
001323
852613603, mob.
868665222,
www.adauditas.lt,
ad@adauditas.lt
Liepyno g. 2-13, LT08108 Vilnius, tel. / faks.
852727541,
001402
www.adnotatio.lt,
petraj@wireless.lt,
info@adnotatio.lt
Šeškinės g. 6, LT-07152
Vilnius, tel. / faks.
852436498,
001452
www.addedvalue.lt,
info@avalue.lt
Kovo 11-osios g. 43-52,
Vilnius (Kovo 11-osios
g. 52-34, Vilnius),
001252
el./faks. 852432275,
mob. 869 888873,
aldarija27@gmail.com
Laisvės pr. 77-321, LT06122 Vilnius, tel.
852030302,
001504
info@auditobiuras.lt,
www.auditobiuras.lt
Kalvarijų g. 280-66,
Vilnius (Konstitucijos pr.
12-202, Vilnius), tel.
852730647, mob.
001427
869830624,
versloanalitika@gmail.co
m
Architektų g. 160-24, LT04202 Vilnius, tel.
869830624,
001481
versloanalitika@gmail.co
m

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)
Teresa Jankovskaja,
Teresa Jankovskaja, Šv.
Teresa Jankovskaja, Šv. Faustinos g. 14A,
Faustinos g. 14A, LT000368
LT-13276
13276 Skaidiškės
Skaidiškės
Aldona Burdulienė,
Aldona Burdulienė,
Širvintų 1-asis tak. 6,
000347
Kaunas

Aldona Burdulienė,
Širvintų 1-asis tak. 6,
Kaunas

Audronė Vanda
Jasaitienė, 000435;
Danguolė
Sabonienė, 000379

Audronė Vanda
Jasaitienė, Petro
Audronė Vanda
Baublio g. 53,
Jasaitienė, Petro Baublio
Vilnius; Danguolė
g. 53, Vilnius
Sabonienė, Liepų g.
22-9, Vievis

Petronėlė Jonušaitė,
000542

Petronėlė Jonušaitė,
Petronėlė Jonušaitė,
UAB „ARIFMETA“,
Paribio g. 4-1, LT- Paribio g. 4-1, LT-08101 Kalvarijų g. 135, LT-08221
08101 Vilnius
Vilnius
Vilnius

Arvydas Vainoras,
000525

Raisa Udalova,
000301; Gražina
Buckiūnienė,
000027

Arvydas Vainoras, J.
Balčikonio g. 3-266,
Vilnius

Arvydas Vainoras, J.
Balčikonio g. 3-266,
Vilnius

DFK International,
www.dfk.com

Raisa Udalova, Kovo
11-osios g. 43-52,
Raisa Udalova, Kovo 11Vilnius; Vitalij
Udalov, Kovo 11- osios g. 43-52, Vilnius
osios g. 48-7,
Vilnius;

Kęstutis
Kęstutis
Kęstutis Ambrazaitis,
Ambrazaitis,
Ambrazaitis, Laisvės
Laisvės pr. 77-321, LT000555; Andrej
pr. 77-321, LT06122 Vilnius
Michailov, 000597
06122 Vilnius

Danius Stražinskas,
000496; Vladimir
Davydov

Danius Stražinskas,
Panevėžio g. 36-5,
Vilnius; Davydov
Vladimir, Kalvarijų
g. 280-66, Vilnius

Danius Stražinskas,
Panevėžio g. 36-5,
Vilnius

Viktoras
Viktoras
Filipavičius, Vinco
Viktoras Filipavičius,
Filipavičius, 000069; Kudirkos g. 4-2,
Vinco Kudirkos g. 4-2,
Vladimir Davydov
Vilnius; Davydov
Vilnius
Vladimir, Architektų

Puslapis 1 iš 25
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

10

Audito įmonės teisinė forma,
pavadinimas, įmonės kodas;
auditoriaus, kuris audito
veikla verčiasi savarankiškai,
pavardė vardas

UAB „Apskaita ir auditas“,
300570918

UŽDAROJI AKCINĖ
11 BENDROVĖ „APSKAITA
IR TURTAS“, 125548817

12

UAB „Apskaitos idėjos“,
126138461

13

UAB „Apskaitos ir audito
paslaugos“, 302441886

14

Apskaitos ir kontrolės
uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITAS“, 120612714

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
adresas, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys; auditoriaus,
kuris audito veikla
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Baltijos pr. 45-44, LT94127 Klaipėda
(Dubysos g. 58-31, LT94107 Klaipėda), mob.
868605235,
apskaita.auditas@gmail.c
om,
www.apskaitairauditas.lt
Fabijoniškių g. 27-64,
Vilnius (J. Savickio g. 41, Vilnius), tel.
852617274, faks.
852610606,
www.apskaitairturtas.lt,
info@apskaitairturtas.lt
Kirtimų g. 47, LT-02244
Vilnius, tel. 852649183,
faks. 852649185,
vilija@apskaitosidejos.lt,
www.apskaitosidejos.lt
Ugniagesių g. 6, Alytus,
tel./faks. 831540191,
albina@aapalytus.lt

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

001302

000550

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Biruta Bužienė,
000038; Nijolė
Nikiforovienė

Biruta Bužienė,
Baltijos pr. 45-44,
LT-94127 Klaipėda; Biruta Bužienė, Baltijos
Nijolė
pr. 45-44, LT-94127
Nikiforovienė,
Klaipėda
Dubysos g. 58-31,
Klaipėda

Jagnieškienė ir partneriai,
UAB, Statybininkų pr. 7A57, LT-94237 Klaipėda

Rimutė Grudulienė,
Rimutė Grudulienė,
Rimutė Grudulienė,
Bajorų kelio 3-oji g. Bajorų kelio 3-oji g. 16,
000082
16, Vilnius
Vilnius

001491

Vilija Dumčiūtė,
000066

Vilija Dumčiūtė,
Latvių g. 53A-24,
Vilnius

Vilija Dumčiūtė, Latvių
g. 53A-24, Vilnius

001376

Albina Strolienė,
000531

Albina Strolienė,
Ugniagesių g. 6,
Alytus

Albina Strolienė,
Ugniagesių g. 6, Alytus

Ilona Matusevičienė,
000171; Artūras
Artūras Krinickis,
Vitkauskas, 000445; Žygio g. 90-145,
Gedimino pr. 24-11, LTLaima Adamonienė,
Vilnius;
01103 Vilnius
000002; Andrius
Albertas Krinickis,
(Ukmergės g. 222, LTGiedraitis, 000076;
Žygio g. 90-145,
Artūras Vitkauskas,
07157 Vilnius), tel.
001454
Dainius Vaičekonis,
Vilnius;
Taikos g. 16-77, Vilnius
852619772, faks.
000310; Raimundas
UAB Nexia JK,
852784843,
Norkus, 000546;
303087910, Laisvės
audito@audito.lt
Katažina
pr. 125, LT-06118
Kozlovskienė,
Vilnius
000551

Puslapis 2 iš 25

Įstaigos 2017 m. gruodžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.
V3-56 „Dėl drausminės nuobaudos skyrimo“ audito įmonei
Apskaitos ir kontrolės uždarajai akcinei bendrovei
„Auditas“ paskirta drausminė nuobauda – įspėjimas,
galiojantis nuo 2017 m. gruodžio 15 d. iki 2018 m.
gruodžio 15 d.
Įstaigos direktoriaus 2022 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V322 „Dėl nurodymo skyrimo“ audito įmonei nurodyta:
vadovaujantis LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56
str. 3 d. 1 p., ne vėliau kaip iki 2022-11-30 ištaisyti
tikrinimo metu nustatytus jos vidaus kokybės kontrolės
sistemos trūkumus dėl LR finansinių ataskaitų audito
įstatymo 37 str. 1 d., 38 str. 2 p., 1-ojo TKKS 35 d., 46 d.,
48 d. a) punkto, Pareigų ir atsakomybės pasidalijimo aprašo
6 ir 8 d. nesilaikymo, šių trūkumų ištaisymo planą
suderinant su AVNT, ir AVNT kontroliuojant šio
nurodymo įvykdymą; kitas 2022-09-05 finansinių ataskaitų
audito kokybės tikrinimo ataskaitoje Nr. A2-56 AVNT
pateiktas rekomendacijas įgyvendinti per pagrįstą tinkamą
laikotarpį, atsižvelgiant į pateiktų pastabų ir rekomendacijų
pobūdį (reikiamus audito įmonės vidaus politikų ir
procedūrų reglamentavimo patikslinimus atlikti ne vėliau
kaip per 6 mėn., kitas rekomendacijas įgyvendinti galimu
anksčiausiu laikotarpiu konkrečiomis aplinkybėmis).
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

15

UAB „APSKAITOS IR
MOKESČIŲ
KONSULTACIJOS“,
125654457

16

AUDITO UAB O.
ARMALIENĖ IR
PARTNERIAI, 135572154

17

UAB „ARIFMETA“,
300143414

18

UAB „Aruditas“,
300155726

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Dainius Vaičekonis,
000310; Ieva
Dainius Vaičekonis,
Dainius Vaičekonis,
Arbačiauskė,
Žygio g. 97A, LT- Žygio g. 97A, LT-08236
000638; Vidas
08236 Vilnius
Vilnius
Kundrotas, 000350
Ona Armalienė,
000008; Artūras
Ona Armalienė,
Ona Armalienė, Kuršių
Kapitanovas,
001242
Kuršių 14-22,
14-22, Kaunas
000470; Romanas
Kaunas
Skrebnevskis,
000471

Žygio g. 97A, LT-08236
Vilnius, tel. 852627943, 001505
info@konsultantas.lt
Laisvės al. 9-5, Kaunas,
tel.: 837407612,
837200072, faks.
837407613,
www.armauditas.lt,
info@armauditas.lt
Kalvarijų g. 135, LT08221 Vilnius (A.
Juozapavičiaus g. 6/2, LT09310 Vilnius), mob. 001420
868695560,
www.arifmeta.lt,
katerina@arifmeta.lt
J. Jasinskio g. 4-18, LT01112 Vilnius, tel.
852497044, faks.
001258
852498109,
arunas.b@freemail.lt

Jekaterina
Lazarenko, 000561

Arūnas Butkus,
000642

Jekaterina
Lazarenko, Pievų g.
10B, Vilnius

Jekaterina Lazarenko,
Pievų g. 10B, Vilnius

Arūnas Butkus, J.
Jasinskio g. 4-17, LT01112 Vilnius; UAB
Arūnas Butkus, J.
„Aruditas“,
Jasinskio g. 4-17, LT300155726, J.
01112 Vilnius
Jasinskio g. 4-18, LT01112 Vilnius

Kumelių g. 9-3, Kaunas,
Jolanta Gitenytė,
tel. 837311060, mob.
Jolanta Gitenytė,
000077; Sigita
19 UAB „Audena“, 135172886
861244087,
001450
Kumelių g. 9-3,
Kliukinskaitė,
www.audena.lt,
Kaunas
000373
info@audena.lt
Labdarių g. 5, LT-01120
Vilnius, tel. 852690070,
Loreta Balčiuvienė,
Uždaroji akcinė bendrovė
Loreta Balčiuvienė,
20
faks. 852690071, mob. 001517
Ateities sodų 2-oji g.
„AUDESTA“, 300100772
000473
868231289,
6, Vilnius
info@audesta.lt
Jolanta Ruzgienė,
Jolanta Ruzgienė,
A. Juozapavičiaus g. 6,
Pijų g. 2, LT-14281
000239; Gediminas
UŽDAROJI AKCINĖ
LT-09310 Vilnius, tel.
Vilnius; Gediminas
Vaskela, 000483;
21
BENDROVĖ
852127365,
001483
Vaskela, Kaštonų g.
Roberta Krivičienė,
„AUDIFINA“, 125921757
www.audifina.lt,
11D-2, LT-14261
000610; Vidmantas
info@audifina.lt
Didžiosios Riešės k.,
Satkus, 000641
Vilniaus r.
Ilgakiemio k., Kauno r.
Egidija Marija
(Veiverių g. 134,
Egidija Marija
Baležentienė, Kauno
Uždaroji akcinė bendrovė
Kaunas), tel. / faks.
22
001422
Baležentienė,
g. 5, Ilgakiemio k.,
„Audija“, 159953224
837393411, mob.
000016
Kauno r.
869982829,
info.audija@gmail.com

UAB „Ad notatio“, Liepyno
g. 2-13, LT-08108 Vilnius;
UAB „Audito ir apskaitos
biuras“, Jonažolių g. 19-54,
LT-04140 Vilnius
UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „TEZAURUS
AUDITAS“, J. Jasinskio g. 417, LT-01112 Vilnius;
UAB „Tezaurus LT“, J.
Jasinskio g. 4-17, LT-01112
Vilnius

Jolanta Gitenytė,
Kumelių g. 9-3, Kaunas

Loreta Balčiuvienė,
Ateities sodų 2-oji g. 6,
Vilnius

Jolanta Ruzgienė, Pijų g.
2, LT-14281 Vilnius

MSI Global Alliance,
www.msiglobal.org

Egidija Marija
Baležentienė, Kauno g.
5, Ilgakiemio k., Kauno
r.
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

23

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audista“, 135627227

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Jonavos g. 3, Kaunas, tel.
837422712, faks.
001218
837207665,
uabaudista@gmail.com

Įstaigos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V35 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti
audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „Audista“
nurodymą peržiūrėti uždarojoje akcinėje bendrovėje
„Audista“ patvirtintą Kokybės kontrolės vadovą, kad jis
užtikrintų, jog audito įmonė yra įdiegusi stebėsenos
procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika
ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, yra
tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai, ir įdiegti
politiką ir procedūras, skirtas suteikti pakankamą
užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal profesinius
standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros reikalavimus,
ir informuoti iki 2020 m. rugsėjo 15 d. Kokybės kontrolės
komitetą apie nurodymo vykdymą bei pateikti ataskaitą
apie 2020 m. stebėsenos proceso įvykdymą.

Kristina
Motiejaitienė,
000184

Kristina
Motiejaitienė,
Šarkuvos g. 32-58,
Kaunas

A. Goštauto g. 8-356, LT01108 Vilnius (J.
Basanavičiaus g. 74, LTLaima Mikšytė,
Laima Mikšytė, J.
UAB „Audit&Accounting“,
24
28202 Utena), tel. / faks. 001489
000519; Dovilė
Basanavičiaus g. 74,
302466537
838950060,
Žemgulė 000571
Utena
www.audac.lt,
info@audac.lt
Vytauto g. 75-3, LTVida Malmigienė,
Vida Malmigienė,
UAB „Auditas tau“,
65156 Varėna, mob.
25
001361
Vytauto 75-3,
000163
184763885
861240322,
Varėna
adivam.m@gmail.com
Šiaurės pr. 8A, LT-49155
Birutė Petrauskienė,
Kaunas, mob.
Birutė Petrauskienė,
000205;
UAB „Auditėja“,
868627422, tel./faks.
26
001309
Ežero g. 4A, Šakių
Dalia Grinkutė,
135480859
837723874,
k., Kauno r.
000081
www.auditeja.lt,
info@auditeja.lt
Svetlana
Laukuvos g. 45, LTPaškevičienė,
47406 Kaunas (Gedimino
Laukuvos g. 45, LTg. 47-123, LT-44242
Svetlana
Uždaroji akcinė bendrovė
47406 Kaunas;
27
Kaunas), mob.
001471
Paškevičienė,
„Auditingas“, 134943083
Svetlana
861250556, tel. / faks.
000195
Viedrynaitienė, S.
837222335,
Lozoraičio g. 4-36,
apskaita@auditingas.lt
LT-53237 Garliava
Darbininkų g. 6, LT35113 Panevėžys (Darbo
a. 5, LT-35220
Danguolė Urbaitė,
Danguolė Urbaitė,
UAB „Audito amplitudė“,
Panevėžys), tel. / faks.
28
001387
Darbininkų g. 6, LT000302
148237768
845586761, mob.
35113 Panevėžys
868779976,
info@auditoamplitude.lt,
www.auditoamplitude.lt

Kristina Motiejaitienė,
Šarkuvos g. 32-58,
Kaunas

Laima Mikšytė, J.
Basanavičiaus g. 74,
Utena

Vida Malmigienė,
Vytauto 75-3, Varėna

Birutė Petrauskienė,
Ežero g. 4A, Šakių k.,
Kauno r.

Svetlana Paškevičienė,
Laukuvos g. 45, LT47406 Kaunas

Viedrynaitienė Svetlana,
vykdanti individualią veiklą,
S. Lozoraičio g. 4-36, LT53237 Garliava

Danguolė Urbaitė,
Darbininkų g. 6, LT35113 Panevėžys
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

29

30

31

32

33

34

35

36

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Perkūnkiemio g. 5, LTUAB „Audito aspektai“,
12129 Vilnius, mob.
304750689
865903350,
info@auditoaspektai.lt
Konstitucijos pr. 23-15,
Vilnius (Konstitucijos pr.
UAB „Audito formulė“,
23C-201, Vilnius), tel.
126213437
852727731, faks.
852754171, www.aufo.lt,
aufo@aufo.lt

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Olga Kivel, M.
001493 Olga Kivel, 000591 Mironaitės g. 22-12,
Vilnius

Olga Kivel, M.
Mironaitės g. 22-12,
Vilnius

Kristina Čechovič,
Naujoji g. 11A,
Kalveliai, Vilniaus r.

Kristina Čechovič,
Naujoji g. 11A,
Kalveliai, Vilniaus r.

000558

Kristina Čechovič,
000042

Loreta Rupeikienė,
S. Daukanto g. 22A-7,
S. Daukanto g. 22AUždaroji akcinė bendrovė
Klaipėda, tel. / faks.
Loreta Rupeikienė,
7, Klaipėda;
Loreta Rupeikienė, S.
„AUDITO GAIRĖS“,
846314070,
000279 000238; Mindaugas Mindaugas Rupeika,
Daukanto g. 22A-7,
141525013
loreta.rupeikiene@gmai.c
Rupeika
Mėguvos g. 38,
Klaipėda
om
Normantų k.,
Klaipėdos r.
Jonažolių g. 19-54, LTAsta Martinaitienė,
04140 Vilnius
Brolių g. 19-20,
(Smolensko g. 6-418, LTUAB „ARIFMETA“,
UAB „Audito ir apskaitos
Asta Martinaitienė,
Vilnius; Loreta
Asta Martinaitienė,
03201 Vilnius), mob. 001511
Kalvarijų g. 135, LT-08221
biuras“, 126312983
000540
Zubavičienė,
Brolių g. 19-20, Vilnius
868391631,
Vilnius
Jonažolių g. 19-54,
info@amkb.lt,
LT-04140 Vilnius
www.amkb.lt
Ligoninės g. 9-3, LT62114 Alytus, mob.
Ona Žilionienė,
Ona Žilionienė,
Ona Žilionienė,
UAB „Audito ir apskaitos
861036622,
001260
Užuolankos g. 15Užuolankos g. 15-17,
000338
praktika“, 300071922
www.auditaspraktika.eu,
17, Alytus
Alytus
onute@auditaspraktika.e
u
Danius Stražinskas,
Danius Stražinskas, Panevėžio g. 36-5,
Panevėžio g. 36-5, LTDanius Stražinskas,
000496; Edita
UAB „Audito kokybė“,
Vilnius; Edita
02164 Vilnius, mob.
001470
Panevėžio g. 36-5,
Šlefendorienė,
304808975
Šlefendorienė,
861273567, rfs@inbox.lt
Vilnius
000282
Didlaukio g. 51A-41,
Vilnius
J. Basanavičiaus g. 15/3Ingrida Pūrienė,
4, LT-03108 Vilnius
Mindaugo g. 3-1, LTUždaroji akcinė bendrovė
(Mindaugo g. 3-1, LTIngrida Pūrienė,
Ingrida Pūrienė,
03108 Vilnius;
„Audito konsultacinis
03108 Vilnius), tel. /
001283
000451; Saulius
Mindaugo g. 3-1, LTSaulius Pūras,
centras“, 123468048
faks.: 852651517,
Pūras
03108 Vilnius
Tunelio g. 43-29,
www.akc.lt,
Kaunas
auditas@akc.lt
Vytauto g. 43,
Zina Kazlauskienė,
Marijampolė, tel./faks.
Zina Kazlauskienė,
UAB „AUDITO LAIKAS“,
000123; Birutė
Zina Kazlauskienė,
834391194,
001222
Artojų g. 6,
251373640
Petrauskienė,
Artojų g. 6, Marijampolė
www.auditolaikas.lt,
Marijampolė
000205
zina@auditolaikas.lt
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Audito įmonės teisinė forma,
pavadinimas, įmonės kodas;
auditoriaus, kuris audito
veikla verčiasi savarankiškai,
pavardė vardas

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
adresas, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys; auditoriaus,
kuris audito veikla
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Biržų g. 2, Pasvalys
(Smetonos g. 25-3,
Panevėžys; Savanorių pr.
258-63, Kaunas), tel.
845134551, faks.
845134550, mob.
861039580,
ramute.razmiene@audito
nauda.lt
S. Stanevičiaus g. 34-39,
Vilnius (Pakalnės g. 13,
Vilnius), tel./faks.
852618710, mob.
868600094,
lapeniene@gmail.com
Totorių g. 3, Vilnius, tel.
852615639, faks.
852614748,
ricardasb@auditopulsas.l
Švitrigailos g. 11A,
Vilnius (Švitrigailos g.
11A-314, Vilnius), tel.
852334528, faks.
852130694,
www.auditosistemos.lt,
alma@auditosistemos.lt
Dzūkų g. 22-5, Vilnius
(Šeimyniškių g. 16,
Vilnius), tel./ faks.
852656205,
www.auditosprendimai.lt
,

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Ramutė Razmienė,
Ramutė Razmienė,
Uogynų g. 11,
000378; Virgilijus
Ramutė Razmienė,
Pajiešmenių k.,
Razmus; Monika
Uogynų g. 11,
000508
Pasvalio r.; Virgilijus
Razmutė-Šliužienė,
Pajiešmenių k., Pasvalio
Razmus, Uogynų g.
000548; Jolanta
r.
11, Pajiešmenių k.,
Gitenytė, 000077
Pasvalio r.

37

UAB „Audito nauda“,
169290539

38

UAB „Audito paslaugos“,
300671194

39

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audito pulsas“,
125983171

40

UAB „Audito sistemos“,
186496541

41

UAB „Audito sprendimai“,
220258280

42

Žalgirio g. 131-210, LT08217 Vilnius, mob.
Jonas Gaidys,
UAB „Audito standartas“,
869819715, 869819712, 001400 000070; Jadvyga
123853713
auditostandartas@gmail.c
Stefanovič, 000266
om

43

44

001331

Janina Lapėnienė,
000437

Janina Lapėnienė, S.
Stanevičiaus g. 3439, Vilnius

Janina Lapėnienė, S.
Stanevičiaus g. 34-39,
Vilnius

001276

Ričardas Bagdonas,
000405

Ričardas Bagdonas,
J. Jablonskio g. 4-9,
Vilnius

Ričardas Bagdonas, J.
Jablonskio g. 4-9,
Vilnius

001317

Alma Gasiulė,
000552

Alma Gasiulė,
Alma Gasiulė,
Švitrigailos g. 11A- Švitrigailos g. 11A-314,
314, Vilnius
Vilnius

001415

Rita Matulienė,
000375

Rita Matulienė,
Šeimyniškių g. 16,
Vilnius

Rita Matulienė,
Šeimyniškių g. 16,
Vilnius

Jonas Gaidys, Sporto
g. 4, LT-09238
Jonas Gaidys, Sporto g.
Vilnius; Jadvyga
4, LT-09238 Vilnius
Stefanovič,
Fabijoniškių g. 9139, Vilnius

Vilniaus g. 5, Trakai (Šv.
Larisa Dzengo,
Larisa Dzengo,
Larisa Dzengo, Vilniaus
Stepono 29, Vilnius),
000293
000411
Vilniaus g. 5, Trakai
g. 5, Trakai
tel./faks. 852416850,
info@auditosvarba.lt
Geležinio Vilko g. 15-42,
Sigita Kliukinskaitė,
Sigita Kliukinskaitė,
Sigita Kliukinskaitė, Geležinio Vilko g.
UAB „Audito
LT-49271 Kaunas, mob.
000557
Geležinio Vilko g. 15000373
technologijos“, 135591126
869834185,
15-42, LT-49271
42, LT-49271 Kaunas
sigita.auditas@gmail.co
Kaunas
Uždaroji akcinė bendrovė
„AUDITO SVARBA“,
281618960
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

45

46

47

48

49

50

51

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Direktorius: Džiuljeta
Džiuljeta
Cibauskaitė, Taikos g.
Lietuvininkų g. 23, LTIrena Vasilenko,
Cibauskaitė, Taikos
18-5, Šilutė;
99134 Šilutė (Gudobelių
000315; Virginijus
g. 18-5, Šilutė;
Valdyba: Džiuljeta
al. 2, Šilutė), mob.
UAB „Audito tikslas“,
001388 Saldukas, 000243; Virginijus Saldukas, Cibauskaitė, Taikos g.
868923143 / 868929895,
177319474
Džiuljeta
Sekunų g. 7, Šilutė; 18-5, Šilutė, Virginijus
www.auditoriai.lt,
Cibauskaitė, 000039
Irena Vasilenko,
Saldukas, Sekunų g. 7,
auditotikslas@gmail.com
Birutės g. 62, Šilutė Šilutė, Irena Vasilenko,
Birutės g. 62, Šilutė
Artūras Kapitanovas,
Labdarių g. 8A-3, LTKalno g. 32A,
01120 Vilnius, tel.
Neringa; Valdas
852678880,
Artūras Kapitanovas,
Valdas Cicėnas,
UAB „Auditoriaus
Cicėnas, Lyglaukių
www.auditoriauskonsulta 001490
000470; Valdas
konsultacijos“, 124513343
g. 19, Vilnius; Laima Lyglaukių g. 19, Vilnius
cijos.lt,
Cicėnas, 000041
Kapitanovienė, M.
info@auditoriauskonsult
Bukšos g. 27,
acijos.lt
Vilnius
Dariaus ir Girėno g. 40Roma Račienė,
306, LT-02189 Vilnius,
Roma Račienė,
Roma Račienė, Dariaus
Uždaroji akcinė bendrovė
Dariaus ir Girėno g.
tel. 852611187, mob.
001466
000221; Dovilė
ir Girėno g. 40-306, LT„AUDITORIŲ BIURAS“,
40-306, LT-02189
869829097,
Žemgulė 000571
02189 Vilnius
123249741
Vilnius
www.auditoriubiuras.lt,
info@auditoriubiuras.lt

Karaliaus Mindaugo pr.
29-12, Kaunas (K.
Aušra Skuodienė,
Aušra Skuodienė,
Aušra Skuodienė,
UAB „Auditorių pajėgos“, Petrausko g. 26, Kaunas),
000551 000381; Neringa Karaliaus Mindaugo Karaliaus Mindaugo pr.
135923945
faks. 837203203, mob.
Tercijonienė 000399 pr. 29-12, Kaunas
29-12, Kaunas
868688600,
askuodiene@gmail.com
Kauno g. 2-3 /
Vienuolyno g. 15-3,
Ukmergė (Žygimantų g.
UAB Auditorių profesinė
Aldona Kabokienė,
5A-3, Vilnius), tel. / faks. 001367
bendrija, 182920658
000107
834052402,
www.auditai.lt,
info@auditai.lt
A. Stulginskio g. 48-2,
Kaunas (Statybininkų g.
7-218, Kaunas), tel.
Liudmila
UAB „Audvilta“,
837328371, faks.
001385
Bursevičiūtė,
135531296
837328370, mob.
000035
868752822,
liudmila.audvilta@gmail.
com
Čiobiškio g. 7-27, LT07179 Vilnius
(Ukmergės g. 216-10, LTElvyra
UŽDAROJI AKCINĖ
07166 Vilnius), mob.
001231 Bogdanovičienė,
BENDROVĖ „AUFINA“,
868751434, tel./faks.
000406
125428390
852705708,
www.aufina.lt,
aufina.elvyra@gmail.com

Aldona Kabokienė,
Aldona Kabokienė,
Mindaugo g. 7,
Mindaugo g. 7, Ukmergė
Ukmergė

Liudmila
Bursevičiūtė,
Partizanų g. 148-67,
Kaunas

Liudmila Bursevičiūtė,
Partizanų g. 148-67,
Kaunas

Elvyra
Bogdanovičienė,
Čiobiškio g. 7-27,
Vilnius

Elvyra Bogdanovičienė,
Čiobiškio g. 7-27,
Vilnius
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Lvovo g. 11-23, LT09313 Vilnius (Gedimino
UAB „Avantus“,
pr. 28/2-308, LT-01104
52
304493077
Vilnius), tel. 852791718,
mob. 868743506,
uab.avantus@gmail.com

53

54

55

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

001463

Aleksandr Kaveckij,
Aleksandr Kaveckij,
Lvovo g. 11-23, LT000121
09313 Vilnius

Aleksandr Kaveckij,
Lvovo g. 11-23, LT09313 Vilnius

Vaida Kačergienė,
Savanorių pr. 112-3, LTŽvejų g. 44,
44147 Kaunas, tel.
Vaida Kačergienė, Ringaudai, Kauno r.; Vaida Kačergienė, Žvejų
UAB „AV Auditas“,
837422090, faks.
001327 000108; Algimantas
Algimantas
g. 44, Ringaudai, Kauno
135297320
837422094, mob.
Kačergius
Kačergius, Žvejų g.
r.
868529059,
44, Ringaudai,
info@avauditas.lt
Kauno r.
J. Mateikos g. 11,
Kaunas, mob.
Linas Budrius,
UAB „Bafos paslaugos“,
Linas Budrius,
Linas Budrius, J.
869810704, faks.
000309
Seniavos pl. 8G,
135872365
000032
Mateikos g. 11, Kaunas
837406805, www.bafa.lt,
Kaunas
info@bafa.lt
Jakšto g. 12, Vilnius, tel.
Ilona Matusevičienė,
Uždaroji akcinė bendrovė
852312523, mob.
000171; Daiva
Ilona Matusevičienė, Ilona Matusevičienė,
„Balanso auditas“,
869829752, faks.
001287
Maruškevičienė,
Jakšto g. 12, Vilnius
Jakšto g. 12, Vilnius
124344879
852125253,
000439; Nijolė
balanso.auditas@takas.lt
Petravičienė, 000206

56

UAB „Baltauditas“,
304492776

57

UAB „Baltijos auditas“ ir
ko, 124890796

58

BDO auditas ir apskaita,
UAB, 135273426

Lvovo g. 89A-5, LT09306 Vilnius, mob.
861442377,
info@baltauditas.com

001486

Benedikta Halina
Keršienė, 000127;
Karolis Čirba

Stanislava
Radavičienė,
Savanorių pr. 6A1011, LT-03116
Vilnius; Karolis
Čirba, Česlovo
Kudabos g. 19,
Vilnius

Direktorė: Benedikta
Halina Keršienė, Loretos
Asanavičiūtės g. 13A-39,
Vilnius

alliott Group,
www.alliottgroup.net

Architektų g. 112-11, LTBirutė Skardžiūtė
Birutė Skardžiūtė
04223 Vilnius
Šarūnas Gintilas,
Ivanecienė, 000412;
Ivanecienė,
(Konstitucijos pr. 9-63, 001435
Architektų g. 112-11, LTŠarūnas Gintilas,
Konstitucijos pr. 9Vilnius), tel. 852332603,
04223 Vilnius
000349
63, Vilnius
baltaud@baltaud.lt
Virginija
Sirevičienė, 000250;
K. Baršausko g. 66, LTJolanta Dalia
51436 Kaunas
BDO International Limited,
Staliūnienė, 000259;
(Švitrigailos g. 11H, LTUAB „Virgauda“,
55 Baker Street, Londonas,
Rūta Jokimaitienė,
Virginija Sirevičienė,
03228 Vilnius, Naujojo
135036879, K.
Didžioji Britanija;
001496 000524, Romanas
Aludarių g. 2-19, LTSodo g. 1, LT-92118
Baršausko g. 66, LTUAB „Virgauda“, K.
Skrebnevskis,
01113 Vilnius
Klaipėda), tel.
51436 Kaunas
Baršausko g. 66, LT-51436
000471; Gediminas
837320390, www.bdo.lt,
Kaunas
Karazija, 000624;
info@bdo.lt
Dalia Varabliauskė,
000643

Puslapis 8 iš 25

Įstaigos 2021 m. balandžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.
V3-8 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti
audito įmonei UAB „Baltauditas“ nurodymą – iki 2021 m.
birželio 1 d. parengti ir pateikti KKK derinti trūkumų
ištaisymo planą, kuriame turi būti numatytos priemonės,
užtikrinsiančios, kad audito įmonėje būtų laikomasi 1-ojo
TKKS 32, 45, 48 p. reikalavimų. Be to, nurodyta audito
įmonei įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas
priemones ir iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti KKK apie
šio nurodymo vykdymą.

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

Audito įmonės teisinė forma,
pavadinimas, įmonės kodas;
auditoriaus, kuris audito
veikla verčiasi savarankiškai,
pavardė vardas

59

Individuali įmonė, V.
Sabaliauskaitės personalinė
įstaiga „Biznio etika“,
133739359

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
adresas, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys; auditoriaus,
kuris audito veikla
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Laisvės al. 99B-2, LT44291 Kaunas (Vilniaus
g. 3-1, LT-44281
Kaunas), mob.
869819069,
auditas@biznioetika.lt

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)
Virginija
Sabaliauskaitė,
Laisvės al. 99B-2,
LT-44291 Kaunas

001269

60

Uždaroji akcinė bendrovė
„Botasta“, 135234238

Draugystės g. 19,
Kaunas, tel.: 837478998,
837200710, faks.
001246
837354057,
www.botasta.lt,
botasta@botasta.lt

Vilija Banienė,
000017; Borisas
Seminogovas,
000246; Kęstutis
Urbanavičius,
000303; Almina
Gužienė, 000563

61

K. Donelaičio g. 24, LT44239 Kaunas (K.
Donelaičio g. 24-501, LTUAB GRAŽINA
44239 Kaunas), tel.
000321
BUCKIŪNIENĖ IR
837323666, faks.
PARTNERIAI, 135273764
837323717, info@gbp.lt,
www.gbp.lt

Gražina
Buckiūnienė,
000027; Raisa
Udalova, 000301;
Aušra Joniūnienė

Kiškių g. 20A-7, Kaunas
(Statybininkų g. 7-219,
Kaunas), tel. 837750755,
Alina Sokolovienė,
UAB „Censitor“,
62
faks. 837731901, mob. 001391
000256; Nerijus
134925975
869949501,
Sokolovas
www.censitor.net,
sokoloviene@censitor.ne
Undinės g. 17, Kaunas
Irutė Paludnevičienė,
Audito UAB „Censor“,
(Jonavos 254, Kaunas),
63
001303 000194; Margarita
135609019
mob. 868569908,
Radavičienė, 000224
auditas@censor.lt
Kalvarijų g. 99A, LT08219 Vilnius, tel.
Jolanta
852731250, faks.
Janušauskienė,
852915751, mob.
64 UAB Crowe LT, 124872054
001472
000390; Liucina
868623477,
Vasiliauskienė,
www.crowe.lt,
000528
jolanta.janusauskiene@cr
owe.lt

Virginija Sabaliauskaitė,
Laisvės al. 99B-2, LT44291 Kaunas

Vilija Banienė,
Baltijos g. 21-28,
Kaunas; Borisas
Seminogovas,
Karaliaus Mindaugo
pr. 31-97, Kaunas;
UAB „Technologijų Kęstutis Urbanavičius,
valdymo centras“, Baltijos g. 86-7, Kaunas
132139482,
Draugystės g. 19,
Kaunas; Kęstutis
Urbanavičius,
Baltijos g. 86-7,
Kaunas
Gražina
Buckiūnienė, Plento
g. 5-19, LT-45398
Gražina Buckiūnienė,
Kaunas; Julija
Plento g. 5-19, LTKatinaitė, Ašigalio g.
45398 Kaunas
17-12, Kaunas;
Aušra Joniūnienė,
Vytauto pr. 9-8, LTAlina Sokolovienė,
Kiškių 20A-7,
Kaunas; Nerijus
Sokolovas, Vienybės
g. 12, Garliava

Alina Sokolovienė,
Kiškių 20A-7, Kaunas

Alliott Group,
www.alliottgroup.net

Uždaroji akcinė bendrovė
„Audista“, Jonavos g. 3,
Kaunas

Irutė Paludnevičienė,
Irutė Paludnevičienė,
Undinės g. 17,
Undinės g. 17, Kaunas
Kaunas

Jolanta
Janušauskienė,
Kalvarijų g. 197A,
Vilnius

Jolanta Janušauskienė,
Kalvarijų g. 197A,
Vilnius

Crowe Global,
www.croweglobal.org
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Simonas
Rimašauskas,
Laukelių g. 32,
Vilnius;
Simonas
Inguna Staša, Liela
Rimašauskas,
iela 103, Marupe,
Jogailos g. 4, LT-01116
000466; Mindaugas LV 2167, Latvija;
Simonas Rimašauskas,
Vilnius, tel. 852553000,
Deloitte tinklas,
UAB „DELOITTE
65
001275 Jukna, 000580; Olga Martin Tesar, Polni Jogailos g. 4, LT-01116
www.deloitte.lt,
www.deloitte.com
LIETUVA“, 111525235
Savčuk, 000380;
Vilnius
303, 252 45 Zvole,
lietuva@deloittece.com
Jurgita Zanevskaja, Čekijos Respublika;
000600
Deloitte Central
Europe Limited, HE
90285, Lampousas,
1, 1095, Nicosia,
Kipro Respublika
Architektų g. 56-101, LTJolanta Ališauskaitė- Jolanta Ališauskaitė- Jolanta AlišauskaitėUAB „RCM Advisory
UAB „Dominera“,
04111 Vilnius, mob.
66
001498
Paulavičienė,
Paulavičienė, Koklių Paulavičienė, Koklių g. Partners“, Gedimino pr. 49,
304616882
861522373,
000616
g. 15, Vilnius
15, Vilnius
LT-01109 Vilnius
jolanta@kopi.lt
A. Rotundo g. 4A,
Aidas Ramanauskas,
Vilnius, tel.: 852136577,
UAB „ECOVIS
000230; Petras
Aidas Ramanauskas,
Aidas Ramanauskas,
ECOVIS International,
67
faks. 852784052,
001437
Proventus“, 125324630
Ramanauskas,
Pylimo g. 6, Vilnius
Pylimo g. 6, Vilnius
www.ecovis.com
www.proventus.lt,
000464
info@proventus.lt
Giedraičių g. 85, Vilnius,
Laima Adamonienė,
tel. 852762030, faks.
Laima Adamonienė,
Laima Adamonienė,
Uždaroji akcinė bendrovė
Žalioji g. 22,
852102039, mob.
68 „EKONOMINĖ NAUDA“,
001265
000002; Loreta
Žalioji g. 22, Didžioji
Didžioji Riešė,
862067499,
Balčiuvienė, 000473
Riešė, Vilniaus r.
125515863
Vilniaus r.
www.ekonauda.lt,
info@ekonauda.lt
Laidagalvių g. 15, LTAndrius Giedraitis, Andrius Giedraitis,
14187 Vilnius (Laisvės
000076; Artūras
Kanto al. 3-17,
Uždaroji akcinė bendrovė pr. 125-407, LT-06118
Vytautas Daniliauskas,
Vitkauskas, 000445; Vilnius; Vytautas
69 „EKSINSPEKTORIAI“,
Vilnius), mob.
001272
Ukmergės g. 297-43,
Vytautas
Daniliauskas,
124258889
869997348, tel./faks.
Vilnius
Daniliauskas,
Ukmergės g. 297-43,
852481637,
000450
Vilnius
eksinsp@gmail.com
Donatas
Kapitanovas,
000501; Jonas
Prezidentas: Jonas
Akelis, 000003; Rita
Akelis, Maumedžių g.
Jodelienė, 000508; EY Europe SCRL,
Aukštaičių g. 7, LT33B, Vilnius;
0720.518.176, De
Inga Gudinaitė,
11341 Vilnius, tel.
Valdyba: Jonas Akelis,
UŽDAROJI AKCINĖ
Kleetlaan 2, 1831
000366; Asta
852742200, faks.
Maumedžių g. 33B,
Ernst & Young Global,
BENDROVĖ „ERNST &
70
001503
Machelen, Belgija;
Štreimikienė,
852742333,
Vilnius; Linas Dičpetris,
www.ey.com
YOUNG BALTIC“,
Baltic Network OÜ,
000382; Kęstutis
www.ey.com/lt,
Viršupio g. 22, Vilnius;
110878442
10874651, Rävala
Juozaitis, 000550;
vilnius@lt.ey.com
Asta Štreimikienė,
Lina Čapskienė, pst. 4, Talinas, Estija
Lakštingalų g. 14,
000585; Lina
Vilnius
Bazevičiūtė, 000589;
Eimantas Valkiūnas,
000649

Puslapis 10 iš 25
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

71

UAB „EUROAUDITAS“,
124016875

72

„FBP Advice“, UAB,
304420271

73 UAB „Fimeda“, 152676372

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Žirmūnų g. 48-27,
Vilnius (Šv. Ignoto g. 5252, Vilnius), mob.
001398
868725884,
info@euroauditas.lt,
www.euroauditas.lt

Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-5
„Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ pritarta
LAR siūlymui nurodyti audito įmonei UAB
„EUROAUDITAS“ iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir
pateikti KKK derinimui trūkumų ištaisymo planą, kuriame
turi būti numatytos priemonės, užtikrinančios, kad audito
įmonėje būtų laikomasi 1-ojo TKKS; nurodyti audito
įmonei įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas
priemones; nurodyti iki 2021 m. rugsėjo 1 d. informuoti
KKK apie šio nurodymo vykdymą ir papildomai pateikti
audito įmonės atsakingų asmenų rašytinius patvirtinimus,
kad jie atitinka nepriklausomumo politiką ir procedūras, ir
dokumentus, įrodančius apie įvykdytą stebėsenos,
įtraukiant užbaigtų užduočių patikrinimą, procedūrą.

UAB „Finansų auditas“,
147882424

76

UAB „Finansų
konsultantai“, 302918572

Robertas Kaliatka,
Žirmūnų g. 48-27,
Vilnius

Robertas Kaliatka,
Žirmūnų g. 48-27,
Vilnius

Arūnas Užbalis,
Garbšių k. 4, LT30250 Garbšiai

Arūnas Užbalis,
Garbšių k. 4, LT-30250
Garbšiai

Garbšių k. 4, LT-30250
Garbšiai, mob.
860610416,
fbpadvice@gmail.com

001518

Arūnas Užbalis,
000543

Maironio g. 4A-3, LT00134 Palanga, mob.
868766421,
auditasn@yahoo.com

001510

Agrafina Nekrašienė,
000189

Skroblų g. 8-86, LT03142 Vilnius (Vytenio
g. 3-4, LT-03113
UAB „FINANSINIŲ
74 ATASKAITŲ ANALIZĖ“,
Vilnius), mob.
869800202, info@fin125935162
auditas.lt, www.finauditas.lt

75

Robertas Kaliatka,
000111

Respublikos g. 28, LT35174 Panevėžys, tel. /
faks. 845467877,
info@finauditas.lt
Smėlio g. 20-4, LT27102 Grigiškės, mob.
869155000,
admin@finkon.lt

Agrafina Nekrašienė, Agrafina Nekrašienė,
Maironio g. 4A-3,
Maironio g. 4A-3, LTLT-00134 Palanga
00134 Palanga

001459

Remigijus Kešys,
000372; Jonas
Gaidys, 000070

Remigijus Kešys,
Vytenio g. 3-4, LT03113 Vilnius

Remigijus Kešys,
Vytenio g. 3-4, LT03113 Vilnius

001508

Drąsutis Liatukas,
000149

Drąsutis Liatukas,
Laisvės a. 24-20,
Panevėžys

Drąsutis Liatukas,
Laisvės a. 24-20,
Panevėžys

001467

Raimundas Norkus,
000546

Raimundas Norkus,
Smėlio g. 20-4, LT27102 Grigiškės

Raimundas Norkus,
Smėlio g. 20-4, LT27102 Grigiškės

Uždaroji akcinė bendrovė
„GOVIJA“, H. Manto g. 4619, LT-92225 Klaipėda

Puslapis 11 iš 25

Įstaigos 2019 m. balandžio 9 d. direktoriaus įsakymu Nr.
V3-5 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“
pritarta LAR siūlymui – duoti audito įmonei UAB
„FINANSINIŲ ATASKAITŲ ANALIZĖ“ nurodymą – iki
2019 m. birželio 1 d. parengti trūkumų ištaisymo planą,
kuris užtikrintų, kad audito įmonė įdiegs stebėsenos
procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą, kad politika
ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės sistema, bus
tinkamos, pakankamos ir veiks efektyviai ir įdiegs politiką
ir procedūras, pagal kurias būtų reikalaujama užtikrinti
tinkamą dokumentavimą, kuris suteiktų įrodymų dėl
kiekvieno kokybės kontrolės sistemos elemento veikimo,
įgyvendinti priemonių plane numatytas priemones ir iki
2019 m. rugsėjo 1 d. informuoti Kokybės kontrolės
komitetą apie šio nurodymo įvykdymą.

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS

Eil.
Nr.

77

78

79

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Vytenio g. 50-810, LT03229 Vilnius
Individuali įmonė, Lino
(Švitrigailos 11A-314,
Bružo audito įmonė
Vilnius), faks.
„FINANSŲ LINIJA“,
852045342, mob.
125332926
869878117,
linas.bruzas@finansulinij
a.lt
Žemaičių g. 111, LT44187 Kaunas („Nordic“
verslo centras, Savanorių
pr. 192, Kaunas;
UAB „Finansų logika“,
Radvilėnų pl. 1B, LT300610800
50264 Kaunas), tel./faks.
837331004, mob.
868783452,
www.finansulogika.lt,
neringa@finansulogika.lt
J. Basanavičiaus g. 16125/ Mindaugo g. 5-125,
LT-03224 Vilnius
UAB „FMG AUDIT“,
(Didžioji g. 23, LT300137856
01128 Vilnius), tel.
852619477, faks.
852619965,
saulius.lapsinskas@fmga

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

000349

001330

Neringa
Tercijonienė,
000399; Aušra
Skuodienė, 000381

Saulius Lapšinskas,
000422; Daina
Račkauskaitė,
001297
000222; Aidas
Ramanauskas,
000230

Linas Bružas,
Švitrigailos 11A314, Vilnius

Linas Bružas,
Švitrigailos 11A-314,
Vilnius

Neringa
Tercijonienė,
Akmenos g. 15,
Kulautuva

Neringa Tercijonienė,
Akmenos g. 15,
Kulautuva

Asta Mykolaitienė,
B. M. Gimbutienės
5, Vilnius; Saulius
Lapšinskas, V.
Druskio g. 6-216,
Vilnius

Saulius Lapšinskas, V.
Druskio g. 6-216,
Vilnius

Rima Usevičienė,
Panemunės g. 19,
Žemaitkiemio k.,
Birštono sav.; Lilija
Kliukienė,
Neveronių g. 16,

Rima Usevičienė,
Panemunės g. 19,
Žemaitkiemio k.,
Birštono sav.

80

Technikos g. 7-106, LT51209 Kaunas, mob.
Uždaroji akcinė bendrovė
869831285,
001253
„Gabrilė“, 134848849
rima.useviciene@gabrile.
lt

81

Partizanų g. 49-27,
Edita Malūkienė,
Edita Malūkienė,
Kaunas (Gaižiūnų g. 3,
000374; Teresa
Gaižiūnų g. 3,
Uždaroji akcinė bendrovė Kaunas), tel. 837313085,
001223
Jankovskaja,
Kaunas; Algimantas
„Gaudera“, 134569760
faks. 837316472,
000368; Algimantas Malūkas, Gaižiūnų
www.gaudera.lt,
Malūkas
g. 3, Kaunas
info@gaudera.lt

Rima Usevičienė,
000305; Lilija
Kliukienė

Edita Malūkienė,
Gaižiūnų g. 3, Kaunas

UAB „PATIKIMAS
AUDITAS“, A. Goštauto g.
8-313, LT-01108 Vilnius

Russell Bedford
International,
www.russellbedford.com

Puslapis 12 iš 25
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

82

83

84

85

Grant Thornton Baltic
UAB, 300056169

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Alma Ziziliauskienė,
000333; Arvydas
Ziziliauskas,
Direktorius: Genadij
Upės g. 21-1, LT-08128
000467; Laimė
Makušev, A. Goštauto g.
Vilnius (Jonavos g. 60C,
Jablonskienė,
40B, Vilnius;
LT-44192 Kaunas;
000091; Genadij
Valdyba: Alma
Taikos pr. 52C, LTGrant Thornton
Makušev, 000162;
Ziziliauskienė, Arvydas
91184 Klaipėda), tel.:
Baltic Holding TU,
001513 Jurgita Matulaitienė,
Ziziliauskas, Laimė
852127856, 837422500,
12874307, Parnu g.
000469; Asta
Jablonskienė ir Genadij
846411248, faks.:
22, Talinas, Estija
Armonė, 000599;
Makušev, A. Goštauto g.
852685831,
Darius Gliaubicas,
40B, Vilnius; Mati
www.grantthornton.lt,
000594; Birutė
Nõmmiste ir Artur Suits,
info@lt.gt.com
Petrauskienė,
Ahtri 6a, Talinas, Estija
000205; Rimas
Butkevičius, 000036

H. Manto g. 46-19, LT92225 Klaipėda, tel.
Uždaroji akcinė bendrovė
846420473, faks.
001299
„GOVIJA“, 141320332
846420472,
info@govija.lt,
www.govija.lt
Vasario 16-osios g. 7-3,
LT-89225 Mažeikiai
UAB „Gudronas“,
(Didžioji g. 24, Plateliai),
001334
166719531
mob. 869880410,
gudronas1994@gmail.co
m

UAB „IDG auditoriai“,
300128946

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Vida
Ramanauskienė,
000232

Vida
Ramanauskienė,
Danės g. 37-16,
Klaipėda

Asta Vorauskienė,
000327

Asta Vorauskienė,
Didžioji g. 24,
Plateliai

Grant Thornton
International, www.gti.org

UAB „Fimeda“, Maironio g.
4A-3, LT-00134 Palanga;
Vida Ramanauskienė, H. Uždaroji akcinė bendrovė
Danės g. 37-16, Klaipėda „VERTYBIŲ AUDITAS“,
Kuncų g. 4-20, LT-91130
Klaipėda

Asta Vorauskienė,
Didžioji g. 24, Plateliai

Gražina Ribinskienė,
Vytenio g. 46, LT-03229
Gražina Ribinskienė,
Traktoristų g. 5,
UAB „ROSK Consulting“,
Vilnius (Dvaro g. 98,
000234; Romanas
Gražina Ribinskienė,
Šiauliai; Romanas
001208
Laisvės pr. 10A, LT-04215
Šiauliai), tel. 852071772,
Skrebnevskis,
Skrebnevskis, L. Traktoristų g. 5, Šiauliai
Vilnius
www.idg.lt, info@idg.lt
000471
Asanavičiūtės g. 464, Vilnius

Puslapis 13 iš 25

Grant
Thornton
Baltic UAB,
Kauno
filialas,
Jonavos g.
60C, LT44192
Kaunas;
Grant
Thornton
Baltic UAB,
Klaipėdos
filialas,
Taikos pr.
52C, LT91184
Klaipėda

Įstaigos 2018 m. vasario 21 d. direktoriaus įsakymu Nr. V33 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito
įmonei Grant Thornton Baltic UAB paskirta poveikio
priemonė – įspėjimas, galiojantis nuo 2018 m. vasario 21
d. iki 2019 m. vasario 21 d., bei nurodyta 2018 m. sausio
12 d. finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo
ataskaitoje Nr. A2-1 Įstaigos pateiktas rekomendacijas dėl
nustatytų trūkumų, susijusių su 1-ojo TKKS „Audito
įmonių, atliekančių finansinių ataskaitų auditą ir peržiūrą
bei vykdančių kitas užtikrinimo ir susijusių paslaugų
užduotis, kokybės kontrolė“ 46 dalies nuostatų
nesilaikymu, įgyvendinti nedelsiant, ne vėliau kaip iki
2018 m. gegužės 31 d., ir apie nurodymo įgyvendinimą
informuoti Įstaigą raštu. Poveikio priemonės pagrindas –
pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33 str. 1 d.
Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. kovo
22 d. nutartimi priimtas pareiškėjų audito įmonės Grant
Thornton Baltic UAB 2018 m. kovo 20 d. teisme gautas
skundas. 2018 m. rugsėjo 10 d. priimtas sprendimas
skundo netenkinti. Grant Thornton Baltic UAB pateikė
apeliacinį skundą Lietuvos vyriausiajam administraciniam
teismui dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo
2018 m. rugsėjo 10 d. sprendimo. 2020 m. balandžio 1 d.
Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismas priėmė
sprendimus apeliacinį skundą tenkinti iš dalies, 2018 m.
rugsėjo 10 d. sprendimą panaikinti ir perduoti bylą
Vilniaus apygardos administraciniam teismui nagrinėti iš
naujo.
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Eil.
Nr.

86

87

88

89

90

91

Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Užupio g. 7-68, LTUždaroji akcinė bendrovė
01200 Vilnius, mob.
„INFOAUDITAS“,
869815239,
124085145
info@infoauditas.lt,
www.infoauditas.lt
Bokšto g. 4, LT-21422
Valų k., Trakų r., mob.
MB „Inovatyvūs audito
869939463,
sprendimai“, 304988701
finauditas@yahoo.co.uk,
www.inoauditas.com

Audito UAB „In salvo“,
135687548

Uždaroji akcinė bendrovė
„INTERAUDITAS“,
124557083

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

001266

Asta Guščienė,
000084; Rima
Pavalkienė

Asta Guščienė,
Užupio g. 7-68,
Vilnius; Rima
Pavalkienė, Žygio g.
52-17, Vilnius

Asta Guščienė, Užupio
g. 7-68, Vilnius

001484

Jūratė
Steponavičiūtė,
000268

Jūratė
Steponavičiūtė,
Ašmenos g. 4-13,
Vilnius

Jūratė Steponavičiūtė,
Ašmenos g. 4-13,
Vilnius

Eglė Žiemienė,
Laiškenių/Godulių g.
14/2, Kaunas; Valdas
Baltutis,
Politechnikos g. 159,
Naujasodžio k.
Kauno r.; Ilona
Grigaitė, Šarkuvos g.
13-17, Kaunas;
Andrė Butrimaitė,
Pienių g. 34-14,
Užliedžių k., Kauno
r.

Direktorius: Eglė
Žiemienė,
Laiškenių/Godulių g.
14/2, Kaunas.
Valdyba: Valdas
Baltutis, Politechnikos g.
159, Naujasodžio k.
Kauno r.; Andrė
Butrimaitė, Pienių g. 3414, Užliedžių k., Kauno
r.; Ilona Grigaitė,
Šarkuvos g. 13-17,
Kaunas; Gytė
Pekarskienė, Lazdynėlių
g. 10-1, LT-48188
Kaunas; Eglė Žiemienė,
Gedimino g. 47, LT44242 Kaunas

Arvydas Dalikas,
000052; Eglė
Žiemienė, 000344;
Gedimino g. 47, LTValdas Baltutis,
44242 Kaunas, tel.
000480; Asta
837423738, 837423742, 001474 Sirutytė, 000533;
www.insalvo.lt,
Ilona Grigaitė,
info@insalvo.lt
000572; Andrė
Butrimaitė, 000569;
Gytė Pekarskienė,
000630

Verkių g. 1-22, LT08218 Vilnius, mob.
869837183,
www.interauditas.lt,
petras@interauditas.lt

001306

Petras Ramanauskas,
000464

Petras Ramanauskas,
Petras Ramanauskas,
Verkių g. 1-22,
Verkių g. 1-22, Vilnius
Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė
„STORNO“, Giedraičių g.
71-13, LT-08213 Vilnius;
Uždaroji akcinė bendrovė
„NAUKONSA“,
Fabijoniškių g. 27-13, LT07121 Vilnius

Statybininkų pr. 7A-57,
Nijolė Jagnieškienė,
LT-94237 Klaipėda, tel. /
Statybininkų pr. 7Afaks. 846363032, mob.
Nijolė Jagnieškienė,
57, LT-94237
Nijolė Jagnieškienė,
UAB „Apskaita ir auditas“,
Jagnieškienė ir partneriai,
869876987,
001389 000452; Algirdas
Klaipėda; Algirdas Statybininkų pr. 7A-57, Baltijos pr. 45-44, LT-94127
UAB, 141695752
nijolejagnieskiene@gmai
Jagnieškus
Jagnieškus,
LT-94237 Klaipėda
Klaipėda
l.com, nijolej@balticumPavilionių g. 33-1,
tv.lt
Vilnius
Švitrigailos g. 16, LT03223 Vilnius, tel.
852105074, faks.
Vita Jakutienė,
Vita Jakutienė, Braškių
UAB „JAKVITA“,
Vita Jakutienė,
852102075,
001447
Braškių g. 30-21, LT- g. 30-21, LT-08416
124325569
000096
www.jakvita.lt,
08416 Vilnius
Vilnius
vita.j@jakvita.lt,
info@jakvita.lt

Puslapis 14 iš 25
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

92

UAB „JJ Auditas“,
303038500

93

UAB „KD finansai“,
302311608

94

95

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

J. Tiškevičiaus g. 11-16,
Vilnius, mob.
868685477,
001428
jurgita.junduliene@gmail
.com,
www.jjauditas.lt

Įstaigos direktoriaus 2021 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V3-4
„Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui nurodyti
audito įmonei UAB „JJ Auditas“ iki 2021 m. birželio 1 d.
parengti ir pateikti KKK derinimui trūkumų ištaisymo
planą, kuriame turi būti numatyta, kad audito įmonė
atnaujins savo kokybės kontrolės vadovą ir užduočių
atlikimo metodiką, taip, jog minėti dokumentai atitiktų 1ojo TKKS, tarptautinių audito standartų nuostatas ir
vykdomas audito procedūras bei numatytos priemonės,
užtikrinančios, kad audito įmonėje būtų laikomasi 1-ojo
TKKS; nurodyti audito įmonei įgyvendinti trūkumų
ištaisymo plane numatytas priemones; nurodyti iki 2021 m.
rugsėjo 1 d. informuoti KKK apie šio nurodymo vykdymą
ir papildomai pateikti dokumentus, įrodančius apie audito
įmonėje įvykdytą stebėsenos, įtraukiant užbaigtų užduočių
patikrinimą, procedūrą, kuri neprieštarautų 1-ojo TKKS
reikalavimams.

Gerosios Vilties g. 5A66, Vilnius, mob.
868744791,
info@kdfinansai.lt

001453

Jurgita Jundulienė,
000579

Jurgita Jundulienė,
Tylioji g. 2, Vilnius

Jurgita Jundulienė,
Tylioji g. 2, Vilnius

Kęstutis
Dabravolskas,
000348

Kęstutis
Dabravolskas,
Gerosios Vilties g.
5A-66, Vilnius

Kęstutis Dabravolskas,
Gerosios Vilties g. 5A66, Vilnius

Margarita
Radavičienė,
Margarita
Margarita Radavičienė,
000224; Irutė
Radavičienė, Laisvės
Laisvės al. 11-3, Kaunas
Paludnevičienė,
al. 11-3, Kaunas
000194; Agnė
Gudauskienė,
Rokas
Kasperavičius,
000119; Ieva
Voverienė, 000329;
Domantas Dabulis,
000409; Birutė
Petrauskaitė,
000342; Vilmantas
Lvovo g. 101, LT-08104
Karalius, 000371;
KPMG AB, 556043- Generalinis direktorius:
Vilnius, tel. 852102600,
Povilas Akstinas,
4465, Box 3018, 169 Rokas Kasperavičius,
faks. 852102659,
001506
000650; Rūta
03 Solna, Švedijos
Turgaus g. 22-4, LTwww.kpmg.lt,
Kupinienė, 000541;
Karalystė
91249 Klaipėda
vilnius@kpmg.lt
Toma Jensen,
000635; Rima
Kvietkauskaitė,
000393; Edvinas
Žukauskas, 000619;
Monika Saulienė,
000634; Irma
Abromavičiūtė,
000648

Laisvės al. 11-3, LT44238 Kaunas, tel. / faks.
Uždaroji akcinė bendrovė
837323231,
001311
„Konfidena“, 134909775
www.konfidena.lt,
info@konfidena.lt

„KPMG Baltics“, UAB,
111494971

KPMG tinklas,
www.kpmg.com

Puslapis 15 iš 25

„KPMG
Baltics“,
UAB
Klaipėdos
filialas,
Liepų g. 4,
LT-92114
Klaipėda
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AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

96

97

98

99

100

101

102

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Kristina Bagdonienė,
Šermukšnių g. 17,
Vingininkų k.,
Vasario 16-osios g. 13-1,
Šilalės r.; Ridas
LT-75133 Šilalė, tel.
Bagdonas, Kovo 11Kristina Bagdonienė,
Direktorė: Kristina
844974221, faks.
sios g. 24-30, Šilalė;
000012; Ridas
Bagdonienė, Šermukšnių
UAB „KRISTALINA“,
844970144, mob.
000135
Lina Daujotienė, D.
Bagdonas; Lina
g. 17, Vingininkų k.,
277970920
865632929,
Poškos g. 5-18,
Daujotienė
Šilalės r.
www.kristalina.lt,
Šilalė; Neringa
info@kristalina.lt
Sirvydienė,
Šermukšnių g. 17,
Vingininkų k.,
Šilalės r.
Dvaro g. 112, Šiauliai,
Laima Gerikienė,
Laima Gerikienė, Dvaro
UAB „Lauditas“,
mob. 868770701, faks.
001421
Dvaro g. 112,
g. 112, Šiauliai
303185233
870005012,
Šiauliai
laimagerikiene@splius.lt
Sakalų g. 6-33, Vilnius,
Lina Drakšienė,
Lina Drakšienė,
Lina Drakšienė,
„LD Signum“, UAB
mob. 869933347,
001430
Sakalų g. 6-33,
000062
Sakalų g. 6-33, Vilnius
302441256
lina.draksiene@gmail.co
Vilnius
m
Alina Martinkienė,
P. Višinskio g. 8-1, LTDirektorius: Alina
P. Višinskio g. 8-1,
77154 Šiauliai, tel.
Alina Martinkienė,
Martinkienė, P.
LT-77154 Šiauliai;
UAB „LEXIN auditas“,
841552449, mob.
000530; Jūratė
Višinskio g. 8-1, LT001516
Jūratė
302552694
864222345,
Matulevičienė,
77154 Šiauliai;
Matulevičienė, P.
www.lexin.lt,
000623
Visuotinis akcininkų
Višinskio g. 8-1, LTinfo@lexin.lt
susirinkimas
77154 Šiauliai
Linas Norkaitis, I.
Simonaitytės g. 1-21,
Girulių g. 12-15, Vilnius
Vilnius; Arūnas
(S. Konarskio g. 49-805,
Linas Norkaitis,
Linas Norkaitis, I.
Katinas, Girulių g.
Vilnius), tel./faks.
000516; Arūnas
UAB „Main Financial
001381
Simonaitytės g. 1-21,
12-15, Vilnius;
852652256, mob.
Katinas 000538;
Solutions“, 301585645
Vilnius
Tadas Kazakevičius,
860416070, www.mfs.lt,
Tadas Kazakevičius
Kukaveičio g. 1A,
mfs@mfs.lt
Gudulinės k.,
Širvintų r.
Laisvės pr. 71-14, LT07189 Vilnius (Pulko g.
Uždaroji akcinė bendrovė
2-219, LT-08221
Ona Dadonienė,
Ona Dadonienė,
Ona Dadonienė, Laisvės
„MENTORINGAS“,
Vilnius), mob.
001512
Laisvės pr. 71-14,
000051
pr. 71-14, Vilnius
124045040
869822027,
Vilnius
www.mentoringas.lt,
o.dadoniene@mentoring
S. Žukausko g. 41-13, LTIndividuali įmonė, Kristinos 49214 Kaunas (Kęstučio
Kristina Miknienė,
Kristina Miknienė, S.
Inga Lomanienė,
g. 40-2, Kaunas), tel.
001263
Kęstučio g. 40-2,
Žukausko g. 41-13,
Miknienės audito įmonė,
000614
837425608,
Kaunas
Kaunas
134920661
kristina@auditoimone.lt

Uždaroji akcinė bendrovė
„Šiaulių pagautė“, V.
Bielskio g. 70, Šiauliai

Puslapis 16 iš 25

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

103

UAB MOKESČIŲ
EKSPERTŲ BIURAS,
125405826

104

UAB Mokesčių ekspertų
konsultacijos,
302474288

105

Moore Mackonis, UAB,
123903963

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Direktorius: Artūras
Artūras Kapitanovas, Kapitanovas, Kalno g.
Artūras Kapitanovas,
Kalno g. 32A,
32A, Neringa;
000470; Daiva
Neringa; Daiva
Valdyba: Rolandas
Gedimino pr. 26, Vilnius,
Paulavičienė,
Paulavičienė,
Misius, Jonažolių g. 9tel. 852123612, faks.
001314
000197; Daiva
Tolminkiemio g. 17103, Vilnius; Daiva
852123608, www.meb.lt,
Maruškevičienė, 12, Vilnius; Kęstutis
Paulavičienė,
info@meb.lt
000439; Kęstutis
Siudikas,
Tolminkiemio g. 17-12,
Siudikas
Nemenčinės pl. 20Vilnius; Daiva
4, Vilnius
Maruškevičienė, Latvių
g. 15-49, Vilnius
Daiva
Daiva
Maruškevičienė,
Labdarių g. 8A-15, LTMaruškevičienė,
000439, Artūras
01120 Vilnius, tel.
Latvių g. 15-49,
Daiva Maruškevičienė,
Kapitanovas,
001492
852123612, www.meb.lt,
Vilnius; Kęstutis
Latvių g. 15-49, Vilnius
000470, Daiva
info@meb.lt
Siudikas, Čepkelių g.
Paulavičienė,
4, Vilnius
000197; Kęstutis
Siudikas
J. Kubiliaus g. 6, LTDangutė
Dangutė Pranckėnienė, J.
08234 Vilnius, tel.
Pranckėnienė,
Kubiliaus g. 6, LTDangutė
852685929, mob.
000345; Danguolė
08234 Vilnius;
Pranckėnienė, J.
861153738, www.mooreStirpeikienė,
001495
Priežiūros organas:
Kubiliaus g. 6, LTmackonis.lt, info@moore000609; Sigita
Moore Europe, Avenue
08234 Vilnius
mackonis.lt,
Pranckėnaitė,
Louise 209A, 1050
danguole.pranckeniene@
000627; Morta
Brussels, Belgium
moore-mackonis.lt
Turčinė, 000639

Moore Global Network
Limited, 1 Hill Street,
London, W1J 5LA,
http://moore-global.com

Eugidijus Ričardas
Šarkuvos g. 6-4, LTMordas, Šarkuvos g.
48175 Kaunas, mob.
6-4, LT-48175
Uždaroji akcinė bendrovė
Ingrida Petkuvienė,
Ingrida Petkuvienė,
106 „E. Mordas ir partneriai“,
860454850,
001255
Kaunas; Violeta
000647
Šalčininkų g. 1, Kaunas
mordas.auditas@gmail.c
Mordienė, Šarkuvos
134850914
om
g. 6-4, LT-48175
Kaunas
Bijūnų g. 8, LT-91204
Klaipėda, tel./faks.
Regina Domarkienė,
Regina Domarkienė,
Regina Domarkienė,
107 UAB „Mudra“, 164282047
846312512, mob.
001377
Vienuolyno g. 5,
Vienuolyno g. 5,
000059
867478277,
Kretinga
Kretinga
rdaudit@inbox.lt
Fabijoniškių g. 27-13, LT07121 Vilnius
Česlavas Korvelis,
(Juodvarnių sodų 22-oji
Česlavas Korvelis,
Česlavas Korvelis,
Uždaroji akcinė bendrovė
000421; Petras
108
g. 13, Vilnius), mob.
000412
Juodvarnių sodų 22- Juodvarnių sodų 22-oji
„NAUKONSA“, 225563720
Ramanauskas,
868624214,
oji g. 13, Vilnius
g. 13, Vilnius
000464
gmail@naukonsa.com,
Dvarc716@yahoo.com

Įstaigos direktoriaus 2020 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V3-2
„Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ audito
įmonei uždarajai akcinei bendrovei „E. Mordas ir
partneriai“ paskirta poveikio priemonė – įspėjimas,
galiojantis nuo 2020 m. vasario 3 d. iki 2021 m. vasario 3
d. Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR finansinių
atskaitų audito įstatymo 33 str. 1 d.
UAB „ORG auditas“, J.
Karoso g. 20-6, LT-92142
Klaipėda
Uždaroji akcinė bendrovė
„INTERAUDITAS“, Verkių
g. 1-22, LT-08218 Vilnius;
Uždaroji akcinė bendrovė
„STORNO“, Giedraičių g.
71-13, LT-08213 Vilnius

Puslapis 17 iš 25

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Direktorius: Jonas
Laisvės pr. 125, LTGaidys, Ukmergės g.
Marija Jansone,
06118 Vilnius
222, LT-07157 Vilnius;
Perkones iela 27,
(Ukmergės g. 222, LTIlona Matusevičienė,
Valdyba: Sigitas
Liepaja, Latvija;
07157 Vilnius; Kęstučio
000171; Jonas
Babarskas, Sodų g. 6,
Sigitas Babarskas,
g. 86 / I. Kanto g. 18, LTGaidys, 000070;
Bukiškio k. Vilniaus r.;
Nexia International,
109 UAB Nexia JK, 303087910
001468
Sodų g. 6, Bukiškio
44296 Kaunas), tel.
Aidas Ramanauskas,
Kęstutis Dabravolskas,
www.nexia-baltics.com
k. Vilniaus r.; Ilona
852387373, mob.
000230; Raimundas
Gerosios Vilties g. 5AMatusevičienė,
868688004,
Norkus, 000546
66, LT-03147 Vilnius;
Savanorių pr. 15-20,
www.nexia.com,
Ilona Matusevičienė,
Vilnius
info@jak.lt
Savanorių pr. 15-20,
Vilnius
Kazio Ulvydo g. 5-83,
Audrius
LT-08354 Vilnius, mob.
Audrius
Audrius Masiulevičius,
UAB „Novus numerus“,
Masiulevičius, Kazio
110
861561682,
001485
Masiulevičius,
Kazio Ulvydo g. 5-83,
304418644
Ulvydo g. 5-83, LTinfo@numerus.lt,
000611
LT-08354 Vilnius
08354 Vilnius
www.numerus.lt
Bijūnų g. 8, LT-91204
Klaipėda, tel./faks.
Nijolė Zibalienė,
Nijolė Zibalienė,
Nijolė Zibalienė, Bijūnų
UAB „Optimus auditus“,
846311064, mob.
111
001382
Bijūnų g. 8, LT000332
g. 8, LT-91204 Klaipėda
164253348
861473050,
91204 Klaipėda
nijolezibaliene@gmail.co
m
J. Karoso g. 20-6, LT92142 Klaipėda (H.
Manto g. 84-230, LTOlga Gužauskienė,
Olga Gužauskienė, H.
Olga Gužauskienė,
UAB „Mudra“, Bijūnų g. 8,
UAB „ORG auditas“,
92294 Klaipėda), faks.
112
001364
H. Manto g. 84-230, Manto g. 84-230, LT000085
LT-91204 Klaipėda
141627331
846454123, 846314535,
LT-92294 Klaipėda
92294 Klaipėda
mob. 868752029,
www.orgauditas.lt,
orgauditas@gmail.com
Žalioji g. 13-7, LT-97145
Kretinga (Svajonės g. 40,
Uždaroji akcinė bendrovė
LT-94101 Klaipėda),
Arūnas Bučys, P.
Arūnas Bučys,
Arūnas Bučys, P.
113
„Pajūrio auditas“,
mob. 869830191, tel. 000417
Bizausko g. 21,
000030
Bizausko g. 21, Kretinga
164697260
846236236,
Kretinga
www.pajurioauditas.lt,
arunas@pajurioauditas.lt
A. Goštauto g. 8-313, LTSaulius Lapšinskas,
01108 Vilnius (Traidenio
V. Druskio g. 6-216,
Saulius Lapšinskas,
UAB „FMG AUDIT“, J.
g. 34, LT-08116
Vilnius; Arūnas
Saulius Lapšinskas, V.
UAB „PATIKIMAS
000422; Daina
Basanavičiaus g. 16-125/
114
Vilnius), tel.: 852497754 001232
Virgilijus
Druskio g. 6-216,
AUDITAS“, 125325732
Račkauskaitė,
Mindaugo g. 5-125, LT/ 852498529, faks.
Puodžiukas, Pohja
Vilnius
000222
03224 Vilnius
852496035,
24, Arukula 75201,
info@patikimasauditas.lt
Raasiku vald,
Katažina
Kozlovskienė,
Lvovo g. 25-702, LTKatažina
Lvovo g. 25-702, LTKatažina Kozlovskienė,
09320 Vilnius, mob.
Kozlovskienė,
UAB Persense Audit,
09320 Vilnius; UAB
115
001487
Lvovo g. 25-702, LT867505000,
000551;
Igor
303150218
Persense,
09320 Vilnius
katazina.k@persense.lt
Vorobjov, 000626 304914010, Lvovo
g. 25-702, LT-09320
Vilnius

Puslapis 18 iš 25

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

116

UAB „Pietų auditas ir
apskaita“, 301704569

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Vilniaus g. 14, LT-64104
Kaniūkų k., Alytaus r.
Vyda Marcevičienė,
(Naujoji g. 2, LT-62116
Vyda Marcevičienė,
001353
Naujoji g. 2, LTAlytus), mob.
000164
62116 Alytus
868730979,
pietuauditas@gmail.com

J. Jasinskio g. 16B, LT03163 Vilnius, tel.
Uždaroji akcinė bendrovė
852392300, faks.
117 „PricewaterhouseCoopers“,
852392301,
111473315
www.pwc.com/lt,
lt_vilnius@pwc.com
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Uždaroji akcinė bendrovė
„PROVISUS“, 123953838

Kalvarijų g. 98, LT08211 Vilnius, tel.
852638720, faks.
852638721,
www.provisus.lt,
provisus@provisus.lt

119

UAB „S. Radavičienės
konsultacijos“, 123477969

Savanorių pr. 6A-1011,
LT-03116 Vilnius, tel.
852331415,
maryte@srauditas.lt

Jurgita
Krikščiūnienė,
000495; Rasa
Radzevičienė,
000377; Rimvydas
001273
Jogėla, 000457; Rasa
Selevičienė, 000504;
Rita Lazauskienė,
000535; Eleonora
Čaikovskaja, 000629

PricewaterhouseCoo
pers Könyvvizsgáló
Kft., 01-09-063022,
Wesselényi 16,
Budapeštas, Vengrija

Elena Jankevičienė,
M. K. Šemetos g.
1/1, Vilnius;
Henrikas
Bernatavičius,
Moniuškos g. 7-2,
Vilnius
Stanislava
Radavičienė,
Stanislava
001458
Savanorių pr. 6ARadavičienė, 000225
1011, LT-03116
Vilnius
Elena Jankevičienė,
000097; Birutė
001230
Petrauskienė,
000205

LAR prezidiumo 2022-0721 sprendimu Nr. 1.423.7.5.3, vadovaujantis
LR finansinių ataskaitų
audito įstatymo 23 str. 1
d. 2 p. ir 23 str. 8 d. bei
Audito įmonės įrašymo į
audito įmonių sąrašą,
pažymėjimo išdavimo,
galiojimo sustabdymo,
atnaujinimo ir galiojimo
panaikinimo,
informacijos, reikalingos
audito įmonių sąrašui
parengti, pakeisti ir
skelbti, pateikimo tvarkos
aprašo 14.2 ir 19
punktais, nuo 2022-08-16
sustabdytas UAB „Pietų
auditas ir apskaita“ audito
įmonės pažymėjimo
galiojimas.

Vyda Marcevičienė,
Naujoji g. 2, LT-62116
Alytus

Direktorius: Rimvydas
Jogėla, M. Kubiliūtės g.
7, Vilnius.
Valdyba: Rimvydas
Jogėla, M. Kubiliūtės g.
7, Vilnius; Rasa
Radzevičienė, Padvarės
g. 67, Vilnius; Nerijus
Nedzinskas, Vengrų g. 7,
Vilnius; Rasa
Selevičienė, Liepų alėja
34, Vilnius; Aušra
Miltenytė, M. K.
Oginskio g. 15-7,

Pricewaterhouse Coopers
Global, www.pwc.com

Direktorė: Elena
Jankevičienė, M. K.
Šemetos g. 1/1, Vilnius

HLB International,
www.hlbi.com

Stanislava Radavičienė,
Savanorių pr. 6A-1011,
LT-03116 Vilnius

Puslapis 19 iš 25

Įstaigos direktoriaus 2020 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. V3-7
„Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti
audito įmonei UAB „Pietų auditas ir apskaita“ nurodymą
atlikti stebėsenos procedūrą bei iki 2020 m. rugsėjo 14 d.
pateikti Kokybės kontrolės komitetui ataskaitą apie
stebėsenos proceso įvykdymą.

Įstaigos direktoriaus 2019 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V317 „Dėl poveikio priemonių ir nurodymo skyrimo“ audito
įmonei uždarajai akcinei bendrovei
„PricewaterhouseCoopers“ paskirta poveikio priemonė –
įspėjimas, galiojantis nuo 2019 m. spalio 14 d. iki 2020 m.
spalio 14 d. Poveikio priemonės pagrindas – pažeista LR
finansinių atskaitų audito įstatymo 33 str. 1 d.

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Dobilų g. 8, Neveronių
k., Kauno r., (Karaliaus
Mindaugo pr. 68-11, LTUAB Raimda auditas,
44351 Kaunas), tel.
120
302509547
837206980, mob.
861654450,
www.raudit.lt,
raimda.audit@raudit.lt

121

122

123

124

Individuali įmonė, Irenos
Ramanauskienės audito
įmonė, 151343849

UAB „RCM Advisory
Partners“, 305403410

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

001395

Daiva Žumbakienė,
Daiva Žumbakienė,
Daiva Žumbakienė,
Dobilų g. 8,
000522; Danius
Dobilų g. 8, Neveronių
Neveronių k., Kauno
Stražinskas, 000496
k., Kauno r.
r.

Paikio g. 5, LT-69338
Ožkasvilių k., mob.
861575747, tel./faks.
834352308,
irena@nisa.lt

001473

Irena
Ramanauskienė, J.
AmbrazevičiausBrazaičio g. 23-31,
Marijampolė

Irena Ramanauskienė, J.
AmbrazevičiausBrazaičio g. 23-31,
Marijampolė

Gedimino pr. 49, LT01109 Vilnius, mob.
861522373,
jolanta@kopi.lt

UAB „Dominera“,
304616882,
Architektų g. 56Jolanta Ališauskaitė101, LT-04111
001501
Paulavičienė,
Vilnius;
000616
RCM Global LTD,
09477158, 20-22
Wentlock Road,
Londonas, Jungtinė

Jolanta AlišauskaitėPaulavičienė, Koklių g.
15, Vilnius

Kalvarijų g. 125, LT08221 Vilnius (A.
Vivulskio g. 7, LT-03162
Vilnius), mob.
UAB „Revizorius“ grupė,
001440
124990387
864059599, faks.
852131409,
info@revizorius.lt,
www.revizorius.lt

UAB „RG verslas“,
300545352

J. Jablonskio g. 4,
Anykščiai, mob.
868221664,
rgverslas@gmail.com

001298

Janina Pesliakienė,
000201; Kristina
Tamoševičė,
000578; Audronė
Vanda Jasaitienė,
000435; Danguolė
Sabonienė, 000379

Janina Pesliakienė,
Džiaugsmo g. 85A,
Vilnius; Galina
Ivanova, Gilužio g.
8, Avižienių k.,
Vilniaus r.

Direktorė: Janina
Pesliakienė, Džiaugsmo
g. 85A, Vilnius;
Valdyba: Kristina
Tamoševičė,
Perkūnkiemio g. 16-33,
Vilnius; Danguolė
Sabonienė, Liepų g. 229, Vievis, Audronė
Vanda Jasaitienė, Petro
Baublio g. 53, Vilnius

Rita Gaigalienė,
000071

Rita Gaigalienė,
Pakrantės g. 2,
Anykščiai

Rita Gaigalienė,
Pakrantės g. 2, Anykščiai

Įstaigos direktoriaus 2022 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. V317 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“ Irenos
Ramanauskienės audito įmonei nurodyta: per 3 mėn.
parengti ir pateikti KKK derinimui trūkumų ištaisymo
planą, kuriame turi būti numatytos priemonės,
užtikrinančios, kad Irenos Ramanauskienės audito įmonėje
būtų laikomasi 1-ojo TKKS 32 p. reikalavimo, jog audito
įmonė turi įdiegti politiką ir procedūras, skirtas suteikti
pakankamą užtikrinimą, kad užduotys yra atliekamos pagal
profesinius standartus ir taikomus teisinius bei priežiūros
reikalavimus ir, kad audito įmonė ar užduoties partneris
parengia ataskaitas, tinkamas pagal aplinkybes ir 1-ojo
TKKS 48 p. reikalavimo, jog audito įmonė turi įdiegti
stebėsenos procesą, skirtą suteikti pakankamą užtikrinimą,
kad politika ir procedūros, susijusios su kokybės kontrolės
sistema, yra tinkamos, pakankamos ir veikia efektyviai; per
3 mėn. įgyvendinti trūkumų ištaisymo plane numatytas
priemones; per 4 mėn. informuoti KKK apie šio nurodymo
vykdymą.

UAB „Dominera“,
Architektų g. 56-101, LT04111 Vilnius

Puslapis 20 iš 25

Įstaigos 2018 m. gegužės 9 d. direktoriaus įsakymu Nr. V312 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“ audito
įmonei UAB „Revizorius“ grupė paskirta poveikio
priemonė – pareikštas įspėjimas, kuris galioja nuo 2018 m.
gegužės 9 d. iki 2019 m. gegužės 9 d. Poveikio priemonės
pagrindas – pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo
33 str. 1 d.

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

125

126

127

128
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130
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Uždaroji akcinė bendrovė
„RÖDL & PARTNER“,
111646144

Tilto g. 1, Vilnius, tel.
852123590,
www.roedl.lt,
vilnius@roedl.com

UAB „ROSK Consulting“,
302692397

Laisvės pr. 10A, LT04215 Vilnius, tel.
852071773,
info@roskconsulting.lt,
www.roskconsulting.lt

001304

Uždaroji akcinė bendrovė
„STORNO“, 122026689

Individuali įmonė, V.
Tamašausko audito ir
konsultavimo paslaugų
įmonė, 126005774

Aleksas Jonika,
000577

R P Rodl GmbH
Wirtschaftsprüfungs
gesellschaft
Steuerberatungsgesel
lschaft, HRB 21422,
Aussere Sulzbacher
Str. 100, 90491
Niurnbergas,
Vokietija

Aleksas Jonika,
Naujininkų g. 21-14,
Vilnius

Rödl & Partner,
www.roedl.de

Romanas
Skrebnevskis,
Romanas
000471; Ona
Romanas Skrebnevskis,
Skrebnevskis, L.
UAB „IDG auditoriai“,
001514 Armalienė, 000008;
L. Asanavičiūtės g. 46-4,
Asanavičiūtės g. 46Fabijoniškių g. 3-2, Vilnius
Gražina Ribinskienė,
Vilnius
4, Vilnius
000234; Arūnas
Užbalis, 000543
Šarūnas Radavičius,
Šarūnas Radavičius,
Dangaus g. 17, LTŠarūnas Radavičius,
Dangaus g. 17, LT001497
14168 Gudelių k.,
000226
14168 Gudelių k.,
Zujūnų sen.,
Zujūnų sen., Vilniaus r.
Vilniaus r.
Laimutė Tinglum,
000562; Aliona
Laimutė Tinglum, V. Laimutė Tinglum, V.
Baker Tilly International,
Tarantovaitė-Staniš,
000515
Krėvės pr. 104B-3,
Krėvės pr. 104B-3,
www.bakertillyinternational.
000606; Agnė
Kaunas
Kaunas
com
Ramanauskaitė,
000549

Dangaus g. 17, LT-14168
Gudelių k., Zujūnų sen.,
MB „Saluma“, 305293446
Vilniaus r., tel.
868718507,
sarunas@saluma.lt
Radvilėnų pl. 56, LTUždaroji akcinė bendrovė
50271 Kaunas (Kaštonų
„SCANDINAVIAN
g. 4-10, LT-01107
ACCOUNTING AND
Vilnius), tel. 837320806,
CONSULTING“,
www.bakertilly.lt,
111507550
sac@bakertilly.lt
A. Mickevičiaus g. 3-46,
LT-76344 Šiauliai, tel. /
UAB „Solidus vox“,
faks. 841430438, mob. 001509
145456543
862064350,
info@solvox.lt
Individuali įmonė, J. D.
Kuršių g. 40-44, LT48143 Kaunas, tel.
Staliūnienės audito
000438
837234717, mob.
konsultacinė firma,
868744057, www.jds.lt
135752939

Uždaroji akcinė bendrovė
132
„Šiaulių pagautė“,
144730863

133

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Giedraičių g. 71-13, LT08213 Vilnius, mob.
001320
868661160,
jbstorno@gmail.com
V. Bielskio g. 70, Šiauliai
(Varpo g. 53A, Šiauliai),
tel./faks. 870005012,
001375
mob. 868736070,
siauliupagaute@splius.lt,
www.siauliupagaute.lt
Lukiškių g. 5, Vilnius,
tel./faks. 852151035,
000446
mob. 868527900,
vta2@inbox.lt

Jurgita Navikienė,
000498

Jurgita Navikienė,
Etten-Leuro g. 76,
Šiauliai

Jurgita Navikienė, EttenLeuro g. 76, Šiauliai

Jolanta Dalia
Jolanta Dalia
Staliūnienė, Kuršių
Staliūnienė, Kuršių g. 40g. 40-44, LT-48143
44, LT-48143 Kaunas
Kaunas

Jonas Bukevičius,
000033

Aldona
Alasauskienė,
000004

Uždaroji akcinė bendrovė
„INTERAUDITAS“, Verkių
Jonas Bukevičius,
Jonas Bukevičius,
g. 1-22, LT-08218 Vilnius;
Giedraičių g. 71-13, Giedraičių g. 71-13, LT- Uždaroji akcinė bendrovė
LT-08213 Vilnius
08213 Vilnius
„NAUKONSA“,
Fabijoniškių g. 27-13, LT07121 Vilnius
Aldona
Alasauskienė, V.
Aldona Alasauskienė, V. UAB „Lauditas“, Dvaro g.
Bielskio g. 70,
Bielskio g. 70, Šiauliai
112, Šiauliai
Šiauliai; Laima
Gerikienė, Dvaro
112, Šiauliai
Vitalis Tamašauskas,
Lukiškių g. 5-507,
Vilnius

Vitalis Tamašauskas,
Lukiškių g. 5-507,
Vilnius

Puslapis 21 iš 25

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Baltupio g. 37-115,
D. Tamulevičiūtės
Vilnius (Verkių g. 5,
134
individuali įmonė,
Vilnius), tel.: 852697227,
124836738
852374571, faks.
852727655, dana@dta.lt

135

UAB TaxLink auditas,
305244399

UŽDAROJI AKCINĖ
136 BENDROVĖ „TEZAURUS
AUDITAS“, 122740926

137

UAB „Tezaurus LT“,
303167491

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)
Dana Tamulevičiūtė,
Visorių g. 6A-44,
Vilnius

001214

Viršilų g. 11-102, LT05131 Vilnius, mob.
Mindaugas Dailyda,
861871601,
001494
000593
mdailyda@taxlinkaudit.c
om

J. Jasinskio g. 4-17, LT01112 Vilnius, mob.
862036987,
001211
www.tezaurus.lt,
info@tezaurus.lt

Aistė Perminaitė,
000592; Arūnas
Butkus, 000642;
Miglė Kvedaraitė,
000646

J. Jasinskio g. 4-17, LT01112 Vilnius, mob.
862036987,
001424
www.tezaurus.lt,
info@tezaurus.lt

Arūnas Butkus,
000642

Mindaugas Dailyda,
Viršilų g. 11-102,
Mindaugas Dailyda,
Vilnius;
Viršilų g. 11-102,
Justinas Basalykas,
Vilnius
Ogminių g. 14-7,
Vilnius
UAB „Tezaurus
LT“, 303167491, J.
Jasinskio g. 4-17, LT01112 Vilnius;
Direktorius: Arūnas
UAB „Tezaurus LT“, J.
UŽDAROJI
Butkus, J. Jasinskio g. 4- Jasinskio g. 4-17, LT-01112
AKCINĖ
17, LT-01112 Vilnius;
Vilnius;
BENDROVĖ
Visuotinis akcininkų UAB „Aruditas“, J. Jasinskio
„TEZAURUS
susirinkimas
g. 4-18, LT-01112 Vilnius
AUDITAS“,
122740926, J.
Jasinskio g. 4-17, LT01112 Vilnius
Darius Butkus, J.
Jasinskio g. 4-17, LTArūnas Butkus, J.
01112 Vilnius;
Jasinskio g. 4-17, LTArūnas Butkus, J.
01112 Vilnius
Jasinskio g. 4-17, LT01112 Vilnius

Pušų g. 5-2, LT-45319
Kaunas (S. Žukausko g.
2D, LT-50118 Kaunas),
Daiva Pupaleigienė,
Daiva Pupaleigienė,
Audito UAB „Thezis“,
mob. 868640011, tel. /
138
001209
Pušų g. 5-2, LT000442
300126386
faks. 837260613,
45319 Kaunas
www.thezis.lt,
thezis@thezis.lt,
info@thezis.lt
Uosių sodų 7-oji g. 2, LTDanutė
Uždaroji akcinė bendrovė
11128 Vilnius, mob.
Danutė
Sankauskienė, Uosių
139 „TIKRAI IR TEISINGAI“,
869945550,
000501
Sankauskienė,
sodų 7-oji g. 2, LT223065660
tikrai.teisingai@gmail.co
000244
11128 Vilnius
m
S. Konarskio g. 49, LTUždaroji akcinė bendrovė 03123 Vilnius, tel. / faks.
140
„VALSKAITA“,
852337824,
000457
124110812
valskaita@gmail.com,
www.valskaita.lt

Valerija Šimkienė,
000275

Dana Tamulevičiūtė,
Visorių g. 6A-44,
Vilnius

Valerija Šimkienė,
Laisvės pr. 89-30,
Vilnius

UŽDAROJI AKCINĖ
BENDROVĖ „TEZAURUS
AUDITAS“, J. Jasinskio g. 417, LT-01112 Vilnius;
UAB „Aruditas“, J. Jasinskio
g. 4-18, LT-01112 Vilnius

Daiva Pupaleigienė,
Pušų g. 5-2, LT-45319
Kaunas

Danutė Sankauskienė,
Uosių sodų 7-oji g. 2,
LT-11128 Vilnius
Įstaigos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V34 „Dėl nurodymo skyrimo“ pritarta LAR siūlymui skirti
audito įmonei uždarajai akcinei bendrovei „VALSKAITA“
nurodymą atlikti stebėsenos procedūrą ir iki 2020 m.
rugsėjo 14 d. pateikti Kokybės kontrolės komitetui
ataskaitą apie stebėsenos proceso įvykdymą.

Valerija Šimkienė,
Laisvės pr. 89-30,
Vilnius

Puslapis 22 iš 25

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys
Partizanų g. 16-42, LTD. Vavriščiuk individuali
31108 Visaginas, mob.
141
įmonė, 155555746
869814072,
danata@hotmail.lt

142

143

144

145

146

UAB „Veiklos auditas“,
303083029

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Danata Vavriščiuk,
Taikos g. 32-10,
Visaginas

001202

Savanorių pr. 50-10, LT03136 Vilnius, mob.
867741470,
001462
info@veiklosauditas.lt,
www.veiklosauditas.lt

J. Galvydžio g. 11A-49,
Vilnius (Kareivių g. 19UAB „Verifica“,
149, Vilnius), mob.
304138069
868534101,
birute.stankeviciene@ya
hoo.com
Bitininkų g. 4c-19, LT08310 Vilnius, mob.
UAB „Verslo apskaitos
868779679,
auditas“, 304314019
info@versloauditas.lt,
www.versloauditas.lt
Kauno g. 3A, LT-01314
Vilnius (Konstitucijos pr.
Uždaroji akcinė bendrovė
7/27, LT-09308
„VERSLO AUDITO
Vilnius), tel. 852332490
KONSULTACIJOS“,
/ 852332493, mob.
124500997
+37069913417,
www.vak.lt, juste@vak.lt
Pagubės Sodų 10-oji g. 1,
LT-14284 Vilnius
UAB „Verslo konsultacijos (Konstitucijos pr. 23Cir auditas“, 124232976
210, Vilnius), mob.
861548003 / 861018918,
vpogozelskis@gmail.co

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

001444

001451

Andrej Michailov,
000597

Birutė
Stankevičienė,
000506

Andrej Michailov,
Andrej Michailov,
Savanorių pr. 50-10, Savanorių pr. 50-10, LTLT-03136 Vilnius
03136 Vilnius

Birutė
Stankevičienė, D.
Gerbutavičiaus g.
1/42-63, Vilnius;
Gintas Bliuvas, J.
Galvydžio g. 11A-

Birutė Stankevičienė, D.
Gerbutavičiaus g. 1/4263, Vilnius

Jūratė Sakalauskienė, Jūratė Sakalauskienė,
Jūratė Sakalauskienė,
Bitininkų g. 4c-19, Bitininkų g. 4c-19, LT000241
LT-08310 Vilnius
08310 Vilnius

Justė Tušaitė,
000300; Indrė
Karalevičienė,
001292
000557; Alina
Armalienė, 000596;
Akvilė Berenė,
000607

001515

Danata Vavriščiuk,
Taikos g. 32-10,
Visaginas

Justė Tušaitė, S.
Konarskio g. 8-8,
Vilnius

Vaclovas
Vaclovas
Pogoželskis,
Pogoželskis, 000441 Fabijoniškių g. 3-34,
Vilnius

Justė Tušaitė, S.
Konarskio g. 8-8,
Vilnius

Vaclovas Pogoželskis,
Fabijoniškių g. 3-34,
Vilnius

Puslapis 23 iš 25

Įstaigos 2021 m. balandžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr.
V3-7 „Dėl nurodymo ir poveikio priemonės skyrimo“
pritarta LAR siūlymui skirti audito įmonei UAB „Veiklos
auditas“ nurodymą – iki 2021 m. birželio 1 d. parengti ir
pateikti KKK derinti trūkumų ištaisymo planą, kuriame turi
būti numatytos priemonės, užtikrinsiančios, kad audito
įmonėje būtų laikomasi 1-ojo TKKS 17, 20, 24, 32, 48 p.
reikalavimų. Be to, nurodyta audito įmonei įgyvendinti
trūkumų ištaisymo plane numatytas priemones ir iki 2021
m. rugsėjo 1 d. informuoti KKK apie šio nurodymo
vykdymą bei papildomai pateikti informaciją apie
padarytus atnaujinimus audito įmonės kokybės kontrolės
vadove atsižvelgiant į TAS ir 1-ojo TKKS nuostatas,
papildomai pateikti audito įmonės atsakingų asmenų
rašytinius patvirtinimus, kad jie atitinka nepriklausomumo
politiką ir procedūras, ir dokumentus, įrodančius apie
įvykdytą stebėsenos įtraukiant užbaigtų užduočių
patikrinimą procedūrą. Minėtu įsakymu audito įmonei
UAB „Veiklos auditas“ taip pat paskirta poveikio priemonė
įspėjimas, galiojantis nuo 2021 m. balandžio 15 d. iki 2022
m. balandžio 15 d. Poveikio priemonės pagrindas –
pažeista LR finansinių atskaitų audito įstatymo 33 str. 1 d.

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Tilžės g. 12-2, LT-91130
Klaipėda, tel. / faks.
Uždaroji akcinė bendrovė
846412575, mob.
147 „VERTYBIŲ AUDITAS“,
868750448,
001245
141699626
www.vertybiuauditas.lt,
vertybiu.auditas@gmail.c
om

148

149

150

151

152

Konstitucijos pr. 15,
Vilnius (Konstitucijos pr.
Uždaroji akcinė bendrovė
15/5, korpusas C-70,
„VERUS AUDITUS“,
Vilnius), tel./faks.:
124429938
852339855, 852333670,
www.verusauditus.lt,
verauditus@toleita.lt
S. Lozoraičio g. 4-36, LTViedrynaitienė Svetlana,
53237 Garliava, mob.
vykdanti individualią veiklą
869998835,
sv@auditas.net
S. Konarskio g. 22-33,
LT-03124 Vilnius
(Vytenio g. 9, LT-03113
UAB „Vilsentras“,
Vilnius), tel. 852661031,
126280375
faks. 852610913,
www.vilsentras.lt,
www.audit.lt,
info@vilsentras.lt
Kalvarijų g. 201K,
Individuali įmonė, Dalios
Vilnius, tel. 852700460,
Vinauskienės firma,
mob. 869844004,
121852840
dalia@proventus.lt
UAB „Virgauda“,
135036879

001229

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Angelė
Taraškevičienė,
000354; Agnė
Taraškevičiūtė

Česlovas
Maculevičius,
000156

Angelė
Taraškevičienė,
Kuncų g. 4-20,
Klaipėda; Vidas
Uždaroji akcinė bendrovė
Taraškevičius,
Angelė Taraškevičienė,
„GOVIJA“, H. Manto g. 46Kuncų g. 4-20,
Kuncų g. 4-20, Klaipėda
19, LT-92225 Klaipėda
Klaipėda; Agnė
Taraškevičiūtė,
Rumpiškės g. 22B15, Klaipėda
Česlovas
Maculevičius,
Kaimelio g. 10,
Vilnius

Česlovas Maculevičius,
Kaimelio g. 10, Vilnius

Uždaroji akcinė bendrovė
„Auditingas“, Laukuvos g.
45, LT-47406 Kaunas

001480

001228

Vidmantas
Vidmantas
Liepuonius, S.
Liepuonius, 000150 Konarskio g. 22-33,
Vilnius

001325

Dalia Vinauskienė,
Kalvarijų g. 201 K,
Vilnius

Virginija
K. Baršausko g. 66, LTSirevičienė, Aludarių
51436 Kaunas, tel.
Virginija
001500
g. 2-19, LT-01113
837320390, faks.
Sirevičienė, 000250
Vilnius; Audrius
837202740
Sirevičius; Marius

Vidmantas Liepuonius,
S. Konarskio g. 22-33,
Vilnius

Dalia Vinauskienė,
Kalvarijų g. 201 K,
Vilnius
Virginija Sirevičienė,
Aludarių g. 2-19, LT01113 Vilnius

BDO auditas ir apskaita,
UAB, K. Baršausko g. 66,
LT-51436 Kaunas

Puslapis 24 iš 25

Atnaujinta 2022-11-21

AUDITO ĮMONIŲ SĄRAŠAS
Audito įmonės buveinės
(biuro) adresas, telefono
ir fakso numeriai,
interneto svetainės
Audito įmonės teisinė forma,
adresas, kiti ryšiams
pavadinimas, įmonės kodas;
palaikyti reikalingi
Eil.
auditoriaus, kuris audito
duomenys; auditoriaus,
Nr.
veikla verčiasi savarankiškai,
kuris audito veikla
pavardė vardas
verčiasi savarankiškai,
adresas, telefono ir fakso
numeriai, kiti ryšiams
palaikyti reikalingi
duomenys

153

154

Individuali įmonė, Arūno
Vitkevičiaus individuali
audito įmonė, 124350056

Audito
įmonės
pažymėjimo
numeris

Audito įmonių, kurios su šia
Audito įmonės
Galiojantys ir ginčijami nurodymai ar poveikio priemonės,
Valdymo organų narių
Auditorių, dirbančių
Audito įmonės
audito įmone priklauso
pažymėjimo galiojimo
Audito įmonę nurodyti LR finansinių ataskaitų audito įstatymo 56 str. 3 ir
vardai, pavardės ir jų
audito įmonėje,
dalyvių – fizinių
audito tinklui, pavadinimai,
sustabdymo pradžia,
valstybės narės
4 d., nurodant Įstaigos sprendimo dėl nurodymo ar
nurodyti kontaktiniai
Audito
vardai, pavardės ir
asmenų – vardai,
adresai arba nuorodos, kur
pagrindas, vadovaujantis
audito įmone
poveikio priemonės skyrimo numerį ir datą, jeigu yra, –
adresai; priežiūros
įmonės
auditoriaus
pavardės ir jų
tokią informaciją galima
LR finansinių ataskaitų
pripažinu-sios
informacija apie ginčijamo nurodymo ar poveikio
organų narių – fizinių
filialų ir (ar)
pažymėjimo
nurodyti kontaktiniai
gauti; audito įmonių, kurias
audito įstatymo 23 str. 3 valstybės narės
priemonės apskundimą ar nagrinėjant skundą teismo
asmenų – vardai,
atstovybių
numeriai; kitų
adresai; audito
su šia audito įmone sieja
d., dokumento, kuriuo kompeten-tingos priimto sprendimo esmę. Kai nurodoma informacija apie
pavardės ir jų nurodyti
pavadinimai
darbuotojų, kurie yra įmonės dalyvių –
bendri dalyviai, kontrolė
įforminamas Įstaigos
institucijos
minėto įstatymo 56 str. 4 d. 1 p. nustatytą poveikio
kontaktiniai adresai ir
ir buveinių
audito įmonės
juridinių asmenų –
arba vadovai, pavadinimai,
sprendimas sustabdyti
pavadini-mas ir priemonę, kartu nurodomas ir poveikio priemonės skyrimo
narių – juridinių asmenų
adresai
dalyviai, vardai ir pavadinimai, kodai ir
adresai arba nuorodos, kur
audito įmonės
su tuo susijusi
pagrindas (Atkreiptinas dėmesys, kad, vadovaujantis
– pavadinimai, kodai ir
pavardės
buveinių adresai
tokią informaciją galima
pažymėjimo galiojimą,
informacija
minėto įstatymo 56 str. 10 d., įspėjimas galioja vienerius
buveinių adresai
gauti
numeris ir data
metus nuo jo paskyrimo)

Laisvės pr. 89-55, LT06123 Vilnius (Minties
g. 54-33, LT-09219
Vilnius), mob.
001305
868719345,
arunas@auditokontora.lt,
www.auditokontora.lt

Įstaigos 2022 m. rugpjūčio 22 d. direktoriaus įsakymu Nr.
V3-20 „Dėl nurodymų ir poveikio priemonės skyrimo“,
vadovaujantis Audito įstatymo 56 str. 3 d. 1 p. Arūno
Vitkevičiaus individualiai audito įmonei ne vėliau kaip iki
2022-10-31 ištaisyti tikrinimo metu nustatytus jos vidaus
kokybės kontrolės sistemos trūkumus dėl 1-ojo TKKS 29 ir
46 dalių nesilaikymo, šių trūkumų ištaisymo planą
suderinant su AVNT, ir AVNT kontroliuojant šio
nurodymo įvykdymą.
Arūno Vitkevičiaus individualiai audito įmonei kitas 202206-17 finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimo
ataskaitoje Nr. A2-16 AVNT pateiktas rekomendacijas
įgyvendinti per pagrįstą tinkamą laikotarpį, atsižvelgiant į
pateiktų pastabų ir rekomendacijų pobūdį (reikiamus
audito įmonės vidaus politikų ir procedūrų reglamentavimo
patikslinimus atlikti ne vėliau kaip per 6 mėn., kitas
rekomendacijas įgyvendinti galimu anksčiausiu laikotarpiu
konkrečiomis aplinkybėmis).

K. Pabedinsko g. 12, LTUždaroji akcinė bendrovė
90131 Plungė, mob.
„VVarff - Auditas“,
868657806,
000469
270070320
auditas.plunge@gmail.co
m

Arūnas Vitkevičius,
Arūnas Vitkevičius,
Minties g. 54-33,
Minties g. 54-33, Vilnius
Vilnius

Ramutė Bučienė,
000029

S. Daukanto g. 4,
Kretinga (Danės g. 21,
Klaipėda), tel.:
Regina Laučytė,
Uždaroji akcinė bendrovė
846400760, 846400761,
155
001216
000147; Vida
„Žemaitijos auditas“,
faks. 846400762,
Stalmokienė, 000260
164304547
www.zemaitijosauditas.lt
,
info@zemaitijosauditas.lt

Ramutė Bučienė, K.
Pabedinsko g. 12,
LT-90131 Plungė

Ramutė Bučienė, K.
Pabedinsko g. 12, LT90131 Plungė

Regina Laučytė,
Medvalakio g. 1931, Palanga; Nijolė
Plauškienė, Alseikių
g. 15, Bruzdeilyno
k., Klaipėdos r.; Vida
Stalmokienė,
Vasario 16-os 27A2, Palanga

Vida Stalmokienė,
Vasario 16-os 27A-2,
Palanga

Kompetentingos institucijos:
Lietuvos auditorių rūmai (toliau – LAR) (Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius)
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie LR finansų ministerijos (toliau – Įstaiga) (Rinktinės g. 48A, LT-09318 Vilnius)

Puslapis 25 iš 25

Uždarosios
akcinės
bendrovės
„VVarff Auditas“
Vilniaus
filialas,
Naugarduko
g. 100-403,
Vilnius

