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Apie Grant Thornton
About Grant Thornton

Esame tarptautinis audito,  
apskaitos, mokesčių, teisės bei 
finansinių konsultacijų tinklas, 
kurį sudaro daugiau nei 47 000  
specialistų 130 šalyse, kurie  
kiekvieną dieną padeda  
dinamiškoms organizacijoms 
išlaisvinti augimo potencialą.

We are one of the world´s 
leading organisations of audit, 
tax, advisory and outsourcing 
services, with more than 47,000 
people in 130 countries.  

Jau daugiau nei 100 metų padedame dinamiškoms 
organizacijoms įgyvendinti jų strategines ambicijas. 
Nesvarbu, ar ieškote, kaip kurti vertę, pagreitinti 
augimą, apsaugoti ar keisti savo ateitį, mes galime 
Jums padėti. 

Esame didelė įmonė, iki smulkiausių detalių 
išmananti savo siūlomų paslaugų sritis ir vietinę 
rinką. Tai reiškia, kad esame ten, kur esate ir norite 
būti Jūs. 

For more than 100 years, we have helped dynamic 
organisations realise their strategic ambitions. 
Whether you’re looking to create value, accelerate 
growth, protect or transform your future, we can 
help you. 

We’ve got scale, combined with local market 
understanding. That means we’re everywhere you 
are, as well as where you want to be.

Mes žinome kaip 
sukurti išskirtinę 
klientų patirtį

€ 4.12 mlrd.
(Apyvarta

2017)

50,000
Žmonių

700+
Biurų

135+
Šalys

NVS

10 biurai
770 žmonės

Europa

49 biurai
13,788 žmonės

Amerika

32 biurai
16,531 žmonės

Afrika

22 biurai
2,333 žmonės

Azĳos ir
Ramiojo

vandenyno
regionas

220 biurai
12,588

žmonės
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Apie Grant Thornton  
Baltijos šalyse
About Grant Thornton Baltic

Apie Grant Thornton  
Baltic Lietuvoje
About Grant Thornton  
Baltic Lithuania

We are leading business advisers, provide valuable, forward-
looking advice, and help dynamic organizations around the 
world unlock their potential for growth. In order to achieve the 
best result we analyse individual cases based on experience, 
technical skills and an intuitive assessment of a particular 
situation.

Grant Thornton Baltic consisting of companies located in 
Lithuania, Latvia and Estonia has been operating in the Baltic 
States since 1992. 

Today about 200 highly competent audit, accounting, tax, 
legal and finance professionals offer full range of services to 
more than 2,600 clients. Its clients include both multinational 
corporations and large local companies.

We have six offices covering all three Baltic States – Vilnius, 
Kaunas and Klaipėda offices in Lithuania, Riga office in Latvia, 
and in Estonia we have offices in Tallinn and Tartu. Many of 
our clients use our services in all three countries.

Esame lyderiaujantys verslo patarėjai, duodame vertingus, 
reikšmingus ateičiai patarimus, padedame dinamiškoms 
organizacijoms visame pasaulyje išlaisvinti savo augimo 
jėgas. To pasiekiame pateikę įžvalgas, techniškai kruopščiai 
išanalizavę padėtį remdamiesi patirtimi ir intuityviu konkrečios 
situacijos vertinimu.

Grant Thornton Baltic įmonių grupė, kurią sudaro bendrovės 
Esančios Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, Baltijos šalyse veikia 
nuo 1992 metų. 

Turime daugiau nei 200 kompetentingų audito, apskaitos, 
mokesčių, teisės ir finansų profesionalų komandą, veikiančią 
trijose Baltijos šalyse, kas dieną aptarnaujančią daugiau nei 
2600 privataus verslo, viešojo intereso ir viešųjų įmonių.

Šeši mūsų biurai veikia visose trijose Baltijos valstybėse. 
Lietuvoje mus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, Latvijoje 
– Rygoje, o Estijoje – Taline ir Tartu. Daugelis klientų mūsų 
paslaugomis naudojasi visose trijose šalyse.

€ 8 mln. 
Apyvarta 2018 
Turnover 2018

5
partneriai
partners

2600+ 
Mūsų klientų
Our clients

Nr.5 
5-ti Lietuvos, 5-ti Baltijos rinkose
No 5 in Lithuania, No 5 in Baltic states

ISO sertifikatai
Esame sertifikuota įmonė pagal 
tarptautinių standartų reikalavimus: 
ISO/IEC 27001:2013 (informacijos 
saugumo valdymo) ir ISO 9001:2008 
(vadybos sistemos)

We are a certified company 
according to international standards: 
ISO / IEC 27001: 2013 (Information 
Security Management) and ISO 9001: 
2008 (Management Systems)

Kvalifikacija 
Profesionali komanda (70 darbuotojų): 11 auditorių, 
15 buhalterių profesionalų, 1 CPA (JAV), 1 bankroto 
administratorius, 4 advokatai, profesionalios apskaitos, finansų, 
teisės ir mokesčių specialistų komandos.

Ekspertinės sritys
• Kredito unijos 
• Viešojo intereso įmonės 
• LEZ 
• Pieno, mėsos, alkoholio, metalo apdirbimo, siuvimo 

pramonės įmonės 
• Statyba, logistika ir transportas, jūros, oro, automobilių 

krovinių vežimas, ekspedijavimas 
• Investiciniai fondai, finansų maklerio įmonės, paskolų 

valdymo įmonės 
• IT paslaugų įmonės 
• Draudimo brokerių įmonės 
• Viešosios įstaigos, asociacijos, paramos ir labdaros fondai

Qualification 
Professional team (70 employees): 11 certified auditors, 
15 professional accountants, 1 CPA (USA), 1 bankruptcy 
administrator, 4 lawyers, professional accounting, finance, law 
and tax specialists.

Fields of expertise
• Credit Unions
• Public interest companies
• FEZ 
• Milk, meat, alcohol, metal processing, sewing industry 

companies 
• Construction, logistics and transport, sea, air, car 

transportation, forwarding
• Investment funds, financial brokerage firms, loan 

management companies
• IT service companies
• Insurance broker companies
• Public establishments, associations, support and charitable 

foundations

Biurai 
Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje
Offices in Vilnius,  
Kaunas, Klaipeda
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Vertės kūrimas: turime profesionalią ir skaidrią nuomonę, 
kuriančią pasitikėjimą ir vertę

Creating value: have a professional and transparent opinion  
to build trust and create value

Auditas
Audit

Mūsų tikslas – būti patikimu, nepriklausomu ir objektyviu kliento 
verslo patarėju. Atlikdami auditą ar teikdami kitas užtikrinimo 
paslaugas, siekiame panaudoti sukauptas žinias, profesinę 
kompetenciją bei turimą informaciją, kad galėtume pateikti 
klientui vertingų įžvalgų ir rekomendacijų.

Esame pasaulinio Grant Thornton tinklo dalis, todėl turime 
galimybę panaudoti įvairių pasaulio šalių Grant Thornton 
specialistų patirtį bei žinias, taikyti naujausių technologijų 
pagrindu sukurtus audito įrankius, vieningą metodologiją 
bei procedūras, o mūsų darbuotojai turi galimybę dalyvauti 
tarptautinėse mokymo programose, organizuojamose Grant 
Thornton tinklo mastu. Visa tai padeda mums užtikrinti, kad 
klientui būtų teikiamos tik aukščiausios kokybės paslaugos.

Mūsų darbo požiūris apima: 
• nuolatinį bendravimą su Jūsų vadovybe  
• profesionalią audito komandą  
• išsamų planavimą 
• inovatyvių technologijų naudojimą
• skaidrumą proceso metu

Kuo mes galime padėti?
• finansinių ir konsoliduotų finansinių ataskaitų auditas ar 

peržiūra
• finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos Respublikoje 

apskaitą reglamentuojančių norminių aktų reikalavimus, 
auditas

• finansinių ataskaitų, parengtų pagal Tarptautinius 
finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), auditas

• kitos užtikrinimo paslaugos (sutartos patikrinimo procedūros) 
• konsultacijos ir mokymai audito, apskaitos, finansinės 

atskaitomybės, vidaus kontrolės sistemos efektyvumo 
temomis 

• specialioji peržiūra (angl. financial due diligence) 
• ES struktūrinių fondų lėšų panaudojimo auditas

Our main purpose is being our client’s trusted, independent 
and objective business adviser. Performing an audit or 
providing other assurance services, we aim to offer our clients 
valuable insights and recommendations.

Being a part of the global Grant Thornton network enables us 
to share knowledge and experience among Grant Thornton 
specialists from different countries all over the world, to use 
new technology-based audit tools, unified methodology and 
procedures as well as to provide our employees with continued 
professional development through Grant Thornton international 
training programs. We believe that all of this adds to our 
capability to ensure the highest quality of services to our 
clients.

Our approach includes :
• regular interaction and communication with your 

management team
• quality audit team
• a comprehensive planning
• use of innovative technology
• transparency throughout the process

How we can help?
• audit or review of financial and consolidated financial 

statements
• audit of financial statements prepared in accordance with 

Lithuanian regulatory legislation on accounting
• audit of financial statements prepared in accordance with 

International Financial Reporting Standards (IFRS)
• other assurance engagements
• training and consulting on audit, accounting, financial 

reporting and internal control
• financial due diligence
• audit of EU Structural Funds
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Mokesčių ir teisinės paslaugos
Tax and Legal Services

Verslo ir finansų valdymo 
konsultacijos
Business and financial advisory

Augimo spartinimas: efektyvus valdymas yra esminis inovatyvios 
ir į priekį žvelgiančios organizacijos sėkmės veiksnys

Accelerating growth: effective management is essential for the 
success of an innovative and forward-looking organization  

Jūsų ateities apsauga:  apsaugokite vertę, kuri skatina augimą, 
paversdami riziką strateginiu pranašumu

Protecting your future: protect the value that leads to growth, 
turning risk into a strategic advantage  

Mokesčiai
Mes turime didelę patirtį mokesčių konsultavimo paslaugų 
srityje, todėl galime efektyviai nustatyti mokestines rizikas, 
mokesčių sutaupymo galimybes bei pasiūlyti rekomendacijas 
dėl identifikuotų rizikų sumažinimo.

Kuo mes galime padėti?
• pelno mokesčio lengvatų taikymas 
• sandorių kainodara (angl. transfer pricing) 
• konsultacijos PVM klausimais 
• tarptautinis apmokestinimas 
• sandorių apmokestinimas (verslo reorganizavimas, 

perleidimas)
• pagalba ir atstovavimas mokestinių tyrimų, patikrinimų, 

mokestinių ginčų metu

Finansinių paslaugų ekspertai padeda klientams spręsti 
sudėtingiausias šiandienos verslo problemas, pradedant 
apgaulių rizikos identifikavimu, pinigų plovimo prevencijos 
priemonių diegimu, konsultavimu teisiniuose ginčuose, ir 
baigiant pagalba įmonėms nustatant turto vertę griežtame 
įstatymų kontekste. Mes padedame organizacijoms pasirengti 
verslo pardavimams bei įsigijimams, o įmonėms susidūrusioms 
su finansiniais sunkumais – pasiruošti restruktūrizavimo arba 
likvidavimo procesams.

Verslo vertė yra teorinės diskusijos objektas, kol tai neliečia 
realių pinigų. Specializuojamės teikdami paslaugas, kurios 
didina klientų verslo vertę bei turtą pačiu kritiškiausiu metu – 
kai priimate strateginius arba investicinius sprendimus, ieškote 
papildomų finansavimo šaltinių, įsigyjate naujų verslų arba 
parduodate savo. Mes padedame rasti sprendimus, apimančius 
visus sandorio aspektus: mokestinius ir teisinius klausimus, 
finansinę atskaitomybę, veiklos optimizavimo galimybių 
paiešką, su žmogiškaisiais ištekliais ir pokyčių valdymu 
susijusias problemas.

Kuo mes galime padėti?
• įmonių finansų valdymas
• verslo vertinimas
• įmonių susijungimas ir įsigijimas, pardavimo ir skaidymo 

sandoriai 
• išsamus patikrinimas (angl. due diligence)
• išorinio finansininko paslaugos 
• mokymai

Teisė
Verslo konsultavimo teisės klausimais patirtis, verslo poreikių 
išmanymas, kūrybiškumas bei operatyvus reagavimas į klientų 
pavedimus yra mūsų privalumai, kurie prisideda prie mūsų 
klientų sėkmės siekiant verslo vystymo tikslų.

Kuo mes galime padėti?
• bendrovių teisė 
• darbo teisė 
• išsamus teisinis patikrinimas ir specialus auditas 
• klientų konsultavimas derybose dėl sutarčių 
• komercinė ir sutarčių teisė 
• mokymai 
• bendrovės vidaus teisininko paslauga 
• atstovavimas teisme ir arbitraže

Tax
We have significant experience in providing tax consulting 
services. Therefore, we can efficiently identify tax risks, tax 
saving opportunities and make recommendations for reducing 
identified risks.

How we can help?
• application of income tax incentives
• transfer pricing
• VAT consultations
• international taxation
• taxation of transactions (business reorganization, transfer)
• assistance and representation in tax investigations, 

inspections, tax disputes

Financial Advisory professionals provide solutions to member 
firm clients facing some of the toughest issues in business 
today. That can mean detecting exposure to fraudulent activity, 
implementing anti-money laundering compliance programs, 
advising counsel in litigation and dispute matters, or helping 
companies determine asset value in a rigorous regulatory 
environment. It can also mean preparing organisations for a 
divestiture or acquisition, or helping financially distressed firms 
through a reorganisation or liquidation process.

The value of a business is a theoretical discussion until you 
have real money behind the number. We specialise in services 
aimed at maximising the value of your business and your 
assets when it is the most crucial – at the time when you 
make strategic or investment decisions, search for additional 
financial resources, acquire other businesses or sell your own. 
We help to create solutions that cover all aspects related 
to a transaction, including tax and legal matters, financial 
reporting, business performance improvement opportunities, 
issues related to human capital and change management.

How we can help?
• corporate finance management
• business Valuations
• M&A
• financial due diligence
• external Financial Management Services
• training

Legal 
Business consulting law experience, business intelligence, 
creativity, and prompt response to customer orders are our 
advantages that contribute to the success of our clients in 
achieving business development goals.

How we can help?
• corporate law
• labor law
• legal due diligence and special audit
• consulting clients in negotiating contracts
• commercial and contract law
• training
• company’s internal lawyer service
• representation in court and arbitration



8  Grant Thornton Baltic Lietuva Aukite kartu su mumis      An invitation to grow with us  9  

Apskaitos ir verslo procesų 
valdymo sprendimai 
Accounting & BPS

Jūsų ateities transformavimas: pagerinkite savo verslo veiklą 
ir procesus padidindami produktyvumą ir paverskite tai savo 
ateitimi jau šiandien

Transforming your future: improve your business performance 
by increasing productivity and turn your future today  

Mūsų verslo procesų valdymo 
paslaugų paketas:

Our Business Process Solutions 
services package:

Bendrovės dažnai nusprendžia naudotis užsakomosiomis 
paslaugomis, kad susitelktų ties savo profesinėmis 
kompetencijomis tuo pat metu gerindamos veiklą ir 
mažindamos nepagrindinės veiklos sąnaudas. Taupant laiką 
ir pinigus, užsakomųjų paslaugų dėka galima laiką skirti 
koncentravimuisi ties tuo, kas iš tikrųjų svarbu Jūsų verslui.

Šiandien dažnas įmonės vadovas suinteresuotas įmonės 
buhalterijos darbo procesų optimizavimu bei su jais susijusių 
kaštų mažinimu. Tačiau nesant apskaitos specialistu, sunku 
objektyviai ir kvalifikuotai įvertinti buhalterijos skyriaus 
darbą, jo kokybę bei našumą. Gali būti, jog išlaikyti savo 
buhalterijos skyrių įmonei yra brangiau nei samdyti apskaitą 
tvarkančią įmonę.

Mūsų ekspertai teikia buhalterinės apskaitos paslaugas 
mažoms bei vidutinėms įmonėms. Mūsų paslaugos ypač 
naudingos naujai įsteigtoms užsienio įmonėms bei jų 
filialams, bei įmonėms, kurios siekia pertvarkyti arba sukurti 
efektyvią apskaitos sistemą, kuri atitinka ir įmonės, ir Lietuvos 
įstatymų reikalavimus.

Kuo mes galime padėti?
• Pilna buhalterinė apskaita
• Darbo užmokesčio apskaita
• Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas
• Ataskaitos bendrovių vadovaujančiam personalui
• Tarpinės ir metinės finansinės ataskaitos pagal  

VAS ir/arba TFAS
• Konsoliduotos finansinės ataskaitos pagal  

VAS ir/arba TFAS
• Verslo procesų struktūrizavimas valdymo tikslais 

programinėmis priemonėmis
• Vidaus kontrolės sistemos optimizavimas
• Vyriausio finansininko ir finansų vadovo paslaugos

How we can help?
• Full scope financial accounting
• Payroll accounting
• Tax calculation and declaration
• Reports for managing staff of companies
• Intermediate and annual financial statements  

in accordance with BAS and/or IFRS
• Consolidated financial reports in accordance  

with BAS and/or IFRS
• Structuring business processes for management  

purposes by software
• Optimization of internal control system
• Chief Financial Officer and Financial ManagerBusinesses frequently decide to outsource in order to  focus 

on their core competencies, while improving performance and 
lowering costs of their non-core  activities. Saving time and 
money, outsourcing services can allow time to concentrate on 
what’s really important for your business. 

Nowadays many company’s executives are interested in 
the optimisation of accounting processes and reduction of 
expenditures related to them. However sometimes, it is difficult 
to objectively and effectively assess the work of an accounting 
department, its quality and productivity while not being an 
accounting specialist. It may often turn to be the case that it is 
more expensive to employ in-house accounting specialists than 
to hire an external accounting company.

Our experts provide accounting & BPS services for small and 
medium-sized enterprises. Our services are especially useful 
for newly established foreign companies and their affiliates, 
as well as for companies seeking to reorganize or create an 
effective accounting system that complies with both companies 
and Lithuanian law requirements.

Darbo užmokestis 
Payroll

Buhalterinės, administravimo ir 
finansinės apskaitos paslaugos 
Bookkeeping, administration & 
financial accounting services

Mokestinių prievolių vykdymas 
Tax compliance

Įmonės steigimas 
Company start-up
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Kitoks požiūris į verslą
A different way of  
doing business

Aukite kartu su mumis!
Grow with us!

Kitoks mąstymas
Privačios įmonės, listinguojamos bendrovės ir viešojo 
sektoriaus organizacijos kreipiasi į mus dėl mūsų kokybės, 
pramonės šakų ir sektorių išmanymo, įžvalgų ir didelės 
techninės kompetencijos. Tačiau labiausiai iš kitų įmonių 
išsiskiriame savo unikalia darbo su klientais patirtimi, kurios 
dėka galime duoti svaresnius patarimus ir turėti geresnius 
darbo santykius.     

Mes atskleidžiame, kas svarbu yra jums, ir paverčiame
tai dalyku, kuris yra svarbus mums 
Mūsų kultūra paremta nuoširdžiu domėjimusi klientais, 
jų iššūkiais, augimo ambicijomis ir platesniu komerciniu 
kontekstu. Jūs gausite dėmesį, kurio nusipelnėte, iš draugiškų 
profesionalų, kurie užduoda teisingus klausimus, klausosi ir 
pateikia tikras įžvalgas bei aiškų požiūrį. 

Pragmatiški sprendimai, padėsiantys tobulėti ir augti 
Mūsų komandos pateikia idėjas, peržengiančias techninių 
problemų ribas, kad pasiūlytų būdus, kaip patobulinti Jūsų 
verslą. Nesvarbu, ar Jūsų tikslai yra plėtra, veiklos efektyvumo 
gerinimas ar investuotojo pasitikėjimo kūrimas, mes 
subalansuojame troškimą daryti, kas būtų geriausia Jums 
ateityje, su iš patirties paremtu žinojimu, kas Jums padės 
dabar.  

A different mindset 
Privately owned enterprises, listed companies and public 
sector organisations come to us for our global scale, quality, 
industry insight and deep technical expertise. But what sets us 
apart is our distinctive client experience which leads to more 
meaningful advice and a better working relationship. 

We discover what’s important to you and make it 
important to us 
Our culture is built on a genuine interest in our clients – their  
challenges, growth ambitions and wider commercial context. 
You get the attention you deserve from approachable, senior 
professionals who ask the right questions, listen and provide  
real insight and a clear point of view. 

Pragmatic solutions to help you improve and grow 
Our teams bring ideas to the table, going beyond the technical 
issues to recommend ways to make your business better. 
Whether your goals include expansion, improving operational 
efficiency or building investor confidence, we balance a desire 
to do what’s best for you in the future with an experienced 
sense of what’s going to help you now.

Susisiekite su mumis ir sužinkote daugiau apie  
Grant Thornton Baltic.

Contact us and get more information about  
Grant Thornton Baltic.

Genadijus Makuševas 
Vadovaujantis partneris /  
Managing partner
genadijus.makusevas@lt.gt.com

Alma Ziziliauskienė 
Partnerė, 
atsakinga už apskaitos paslaugas /  
Partner responsible for accounting & BPS
alma.ziziliauskiene@lt.gt.com

Arvydas Ziziliauskas 
Partneris, 
atsakingas už Kauno filialo veiklą /  
Partner responsible for Kaunas Office
arvydas.ziziliauskas@lt.gt.com

Laimė Jablonskienė 
Partnerė, 
atsakinga už Klaipėdos filialo veiklą /  
Partner responsible for Klaipeda Office
laime.jablonskiene@lt.gt.com

Milda Mikušauskienė
Partnerė, 
atsakinga už apskaitos paslaugas /  
Partner responsible for accounting & BPS
milda.mikusauskiene@lt.gt.com
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Lietuva
Grant Thornton Baltic UAB

Vilnius
A. Goštauto g. 40 B
LT-03163 Vilnius
+370 5 212 7856
info@lt.gt.com 

Kaunas
Savanorių pr. 241-25
LT-50185 Kaunas
+370 37 422 500
kaunas@lt.gt.com

Klaipėda
Taikos pr. 52c/Agluonos g. 
1-1403
LT-91184 Klaipėda
+370 46 411 248
klaipeda@lt.gt.com 

www.grantthornton.lt

Estija
Grant Thornton Baltic OÜ

Talinas
Ahtri 6a
10151, Talinas
+372 626 4500
info@ee.gt.com

Tartu
Riia 4
51004, Tartu
+372 730 6900
tartu@ee.gt.com

www.grantthornton.ee

Latvija
Grant Thornton Baltic SIA

Ryga
Blaumana 22
LV-1011, Ryga
+ 371 6721 7569
info@lv.gt.com

www.grantthornton.lv
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