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LIETUVOS MESINIU GAI,VIJU AUGINTOJU IR GERINTOJU ASOCIACIJOS
VADOVYBEI

AUDITO PASLAUGU PASIULYMAS
2019-03-07

Kaunas

Gerbiamieji,

Pagal i5 Jrlsq gautq kvietim{ teikiame pasiulym4 atlikti Lietuvos Mesiniq galvijq augintojq ir
gerintojq asociacijos finansiniq afaskaitq, parengtq uZ metus, pasibaigusius 20i9 m. giuoOZio dt a.
audit4.

1. Bendra informacija apie peikiam4 pasitilym4
Pasi[lymas parengtas,. atsiZvglgjant i mums Litnomq informacij4 apie Lietuvos Mesiniq galvijq
augintojq ir gerintojq asociacijos J0l7 m. - 2018 m. finansinius rodiklius.

2. Informacija apie audito iinong ir darbuotojus
Audito imones pavadinimas: ti.UDITo UAB O.ARMALIENE IR PARTNERIAI
fmones kodas: 135572154
PVM moketojo kodas: LT355721515
Buveines adresas : Laisves aldjV 9 -5, LT -44237 K.aunas
3. Darbuotojq kvalifikacijalir

patirtis

Direktore ir auditore Ona Armali
Auditoriaus paZymejimo Nr.
Auditores praktika nuo 1997
Dirba imoneje nuo 1999 m.

Auditoriaus paZymejimo Nr.
Auditoriaus praktika nuo 1998 m.
Dirba imoneje nuo 2006 m.

Auditoriaus paZymej imo Nr. 0Q047 I
Auditoriaus praktika nuo 2006 m.,
Dirba imoneje nuo 2014 m.

Kiti darbuotojai
Dirba imoneje nuo 1999-2014

4.

Patirtis atliekant auditus ir teikiant kitas paslaugas
Auditas

r'

fvairiq pramonds rlkio Sakq, iskaitant ir vie5ojo intereso imoniq, Zem6s tikio bendroviq
(finansq makleriq, investiclniq, draudimo bendroviq), asociacijq finansiniq ataskaitq auditas,
r' Konsoliduotq finansiniq ataskaitq auditas,
r' Vidaus auditas Mokejimo ir elektroniniq pinigq istaigoje,
r' ES le5omis finansuojamq projektq auditas.
Buhalterines apskaitos paslaugos.
Konsultacijos
Apskaitos klausimais,
Mokesdiq klausimais.
Teismo ekspertq paslaugos.
Reorganizavimo s4lygq vertinimas ir kiti patikrinimai.
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,/

5. Draudimas
Audito imones veikla dr audliama nepertraukiamai.
6. Verslo reputacija
Audito imone, audituojanti vie5ojo intereso imones bei kitas imones, yra periodi5kai tikrinama ne
rediau kaip kart4 per trejus metus. Atliktq auditq perZiruas vykdo Lietuvos auditoriq rDmq ir Audito,
apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie LR finansq ministerijos paskirti
kontrolieriai. Iki dabartinio laikotarpio po kontrolieriq atliktq perZi[ry, pastabq del audito tcot<yUes
nebuvo pareik5ta. Audito imoneje dirbantys auditoriai galiojandiq nuobaudq neturi.
7. Audito paslaugq kaina ir apmokdjimo s4lygos
Audito paslaugq kaina: 2 000 (Du ttikstandiai) eurq, nefskaitant PVM ul 2019 m. finansiniq
ataskaitq audit4. Pridetines vertes mokestis bus skaidiuojamas pagal PVM s4skaitos-fak1lros i5ra5ymo
dien4 galiojusi PVM tarif4.
Pageidauj amos audito paslaugq apmokejimo s4lygos

:

30 proc. avansas - iki audito darbo pradZios, bet ne veliau kaip iki einamqjq metq gruodZio
men. 20 d.;
likusi suma - per 20 darbo dienq, pateikus audito darbo rezultatus bei i5ra5ius PVM saskaitafaktDr4 uZ atliktas paslaugas.
Pasira5ius audito paslaugq sutarti ilgesniam nei vieneriq nnetq laikotarpiui, audito kainai butq
taikoma nuolaida.

8. Darbq atlikimo

pobudis
Darbus atliktume sutartyje aptartomis s4lygomis. Administracijos vadovui pasirerSius sutarti su
mlsq audito imone, sutartyje numatytume darbq atlikimo laik4 toki, kuris leistq laiku pateikti
nepriklausomo auditoriaus i5vada.
Audito komandos nariai stebes vykdomas inventorizacijas, .jeigu bus tinkamai irrformuoti apie
inventoriza cijt4 pr adliq.

9. Darbq atlikimo

terminai

Auditoriaus i5vada bDtq pateikiama finansiniams metams pasibaigus iki kovo 15 d.
10. PasiUlymo galiojimas
Pasitilymas galioja iki 5.m. balandZio 30 d.

Pagarbiai
Direktore ir auditore Ona Armal iene

(tel.8-6ee-4902e)
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