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Turinys

Grant Thornton Baltic – tai viena iš pirmaujančių 
įmonių audito, apskaitos ir konsultacijų rinkoje.

Daugiau nei dvidešimtmetį Grant Thornton Baltic 
padeda dinamiškoms, pajėgioms augti įmonėms 
prisitaikyti prie rinkos sąlygų ir veikti globaliai.

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

Turime daugiau nei 200 specialistų komandą, vei-
kiančią trijose Baltijos šalyse, kas dieną aptarnau-
jančią 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 naudo-
jasi visose trijose šalyse.

Apie mus,  
Grant Thornton Baltic

56 profesionalūs 
darbuotojai, 

biurai Vilniuje, 
Kaune ir Klaipėdoje

Mes padedame 
verslui plėstis ir 
augti tinkama 

kryptimi
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Daugiau nei 42 000 profesionalų 130 
valstybių dirba kartu laikydamiesi vienos 
strategijos, vadovaudamiesi tomis pačiomis 
vertybėmis ir gaudami 4,5 mlrd. € pajamų 
per metus.

Tačiau išskirtinius mus daro ne tinklo platumas ar 

uždirbamų pajamų dydis. Iš kitų išskiria mūsų šū-

kis – „Instinktas augti“. Ir mes iš tiesų juo gyvename. 

Mes padedame savo klientams išlaisvinti savo augimo 

potencialą. Mes žinome, kad kiekvienas klientas yra 

ypatingas. Todėl stengiamės patenkinti unikalius kliento 

poreikius. Taip dirbti galime ir dėl to, kad įmonė didelės 

kultūros, žmonės nori dirbti su mumis. Nė vienas versli-

ninkas negalėtų paneigti, kad kai žmogus dirba tai, kas 

jam patinka, dirba ten, kur jis saugiai jaučiasi, ir darbas 

sekasi geriau – jis kūrybiškesnis, tolygesnis, atsakinges-

nis. Kurdami tokią kultūrą, kiekvieną dieną prisidedame 

prie geresnio pasaulio – savo klientų, darbuotojų ir 

visuomenės.

Genadijus Makuševas
vadovaujantis partneris

Grant Thornton Baltic Lietuva

Įžangos žodis
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Grant Thornton Baltic – tai viena iš 
pirmaujančių įmonių audito, apskaitos
ir konsultacijų rinkoje.

• Viena iš didžiausių darbo užmokesčio apskaitos 

paslaugas teikiančių įmonių Lietuvoje

• Užtikriname, jog Jūsų įmone bus pasirūpinta 

100%  net ir susirgus ar išėjus atostogų vienam iš 

darbuotojų

• Grant Thornton Baltic UAB yra sertifikuota: ko-

kybės vadybos sistema atitinka ISO 9001:2008 

Kokybės vadybos sistemos standarto reikalavimus, 

vadybos sistema atitinka ISO 27001:2013 Infor-

macijos saugumo valdymo sistemos reikalavimus.

• 725 biurai visame pasaulyje

• 42 000 žmonių daugiau nei 130 valstybių

• 5-ti Lietuvos, 5-ti Baltijos rinkose

• Bendros GT* pajamos 4,5 mlrd. €

• Patraukliausias darbdavys 2016 – 34 vieta 

• Metų darbdavys (2013, 2014 ir 2015)

• Geriausiai lyderius ugdanti kompanija 2015

Kas mes?

* Grant Thornton 2016

Grant Thornton 
Baltic priklauso 

tarptautinei 
bendruomenei

Esame 
vieno langelio 

principu paremta 
bendrovė
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Didelės privačios kompanijos, viešojo intereso įmonės ir 

jų dukterinės bendrovės renkasi mus dėl mūsų profesi-

onalumo. Jie vertina išsamias mūsų žinias apie įmonių 

veiklą – tai tarsi reguliuojamas kraštovaizdis ir spren-

dimus, kurie patenkina ar net viršija pramonės šakos 

standartus. Bet labiausiai jie vertina mūsų atvirumą 

ir požiūrį į savo darbą – siekiame kuo labiau suprasti 

kliento poreikius ir duoti kuo aktualesnį verslo patarimą.

Pasiekiami profesionalai, galintys pateikti 
tinkamas įžvalgas 

Mūsų paslaugų teikimo modelis duoda galimybę partne-

riams ir vyriausiesiems specialistams daugiau savo laiko 

ir dėmesio skirti klientams, todėl atsiradus poreikiui jūs 

visuomet galite susitikti su profesionalu, kuris pagelbės 

išanalizuoti situaciją greitai ir aiškiai. Mūsų pozicija – 

būti pasiekiamiems, teikti jums asmeniškas, praktiškas 

paslaugas, kurios lems visiškai kitokią patirtį – tokią, 

kokia kyla iš konkrečių įžvalgų ir turimos informacijos, o 

ne rizikos ir paklusnumo politikos. Šitoks verslo modelis 

leidžia mūsų partneriams skirti daugiau dėmesio jums.

Nuoširdus susidomėjimas  
išsamesniu paveikslu

Mes nuoširdžiai susidomime klientu ir jo iššūkiais, 

ambicija užaugti ir komerciniu kliento kontekstu. Todėl, 

užuot pateikę iš anksto parengtus atsakymus, įtraukia-

me jus į platesnę verslo diskusiją, pateikiame intelektu-

alių klausimų ir norime išgirsti jūsų atsakymus. Naudo-

dami holistinį būdą mes išsamiau išanalizuojame jums 

rūpimus klausimus ir išsiaiškiname visus niuansus prieš 

pateikdami prasmingą patarimą ateities veiklai.

Kodėl verta rinktis  
mūsų paslaugas?

Visada esame pasirengę jums atsakyti 

Mūsų specializacija – dinamiškų organizacijų poreikiai, 

mes planuojame savo darbą atsižvelgdami į juos. Mes 

vengiame hierarchijos, mažiname sluoksnių skaičių, 

trumpiname sprendimo priėmimo grandinę, įgaliname 

savo žmones vadovauti ir spręsti iškilusias problemas 

greičiau ir efektyviau. Nedelsdami atsakome į jūsų 

besikeičiančią situaciją ir įžvelgiame tiek galimybes, 

tiek iššūkius.

Bendradarbiavimas norint suteikti  
geriausią paslaugą 

Daug dėmesio skirdami tvirtiems santykiams, mes turi-

me galimybę į bendrą darbą pakviesti pačius geriausius 

specialistus ir dirbti ten, kur mūsų reikia: bet kurioje 

paslaugų sferoje, pramonės šakoje ir bet kurioje geogra-

finėje vietoje. Kai klientui atsiranda poreikis plėsti verslą 

kurioje kitoje šalyje, mūsų bendradarbiaujanti tarptauti-

nė organizacija toje šalyje jums pagelbės.
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Įsiklausymas į klientą, supratimas 
kaip veikia verslas

Aukščiausias aptarnavimo lygis

Visapusė pagalba klientui iškilus 
klausimams

Patyręs kolektyvas, kuris dirba 
išvien, jog pasiektų geriausius 
rezultatus

Pramonės šakų išmanymas

Tikime, kad šios mūsų savybės padeda išanalizuoti ir 

suprasti kliento verslą, tokiu būdu išlaisvinant kliento 

augimo potencialą bei padedant jam pasiekti savo 

išsikeltų tikslų.

Julia Janus – tai Baltijos šalių rinkoje veikiantis 

mados ir gyvenimo būdo ženklas, žinomas dėl savo dra-

bužių kolekcijų, odos dirbinių, papuošalų, virtuvės, stalo 

aksesuarų bei knygų, įsikūręs Lietuvoje. Ateities planai 

ir užimama pirmoji vieta rinkoje rodo, jog Julia Janus –

įmonė, kuriai svarbi dinamika ir judėjimas į priekį. 

GTB

Atsižvelgę į didelį augimą ir kliento finansinės informa-

cijos poreikius pakeitėme apskaitos sistemą, procesus, 

procedūras. Jas pritaikėme verslo plėtros sprendimams, 

kurie leidžia nevaržomai augti. Dirbant su Grant Thorn-

ton Baltic įmonės pajamos ženkliai išaugo. 

„Tinkama partnerystė yra vienas iš įmonės sėkmės 

veiksnių. Džiaugiamės, kad turim tokius kolegas kaip 

GTB, kurie padeda mūsų kompanijai augti ir siekti tiks-

lų. Aukšta kompetencija, darbo kultūra, patikimumas, 

suinteresuotumas puikiu rezultatu, kokybė, šiuolaikišku-

mas, tikslumas – tai kriterijai, kuriuos GTB tenkina visu 

100 procentų – „Julia Janus“ direktorė Elona Uckutė.

BIOVELA Group – didžiausia ir moderniausia 

mėsos perdirbimo įmonių grupė Lietuvoje, viena di-

džiausių mėsos produktų gamintojų Vidurio Europoje. 

Pradėjusi veiklą 1994 metais. Dalį savo produkcijos 

eksportuoja į užsienio šalis: Latviją, Estiją, Rusiją, 

Didžiąją Britaniją, Airiją, Vokietiją, Lenkiją, Olandiją, 

Azerbaidžianą, Kazachstaną, Baltarusiją, Ukrainą bei 

kitas. Metinė įmonių grupės apyvarta siekia per 118 

Mūsų išskirtinumai Klientų nuomonė  
apie mus
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milijonų eurų, gamybos apimtys – apie 47 000 tonų 

mėsos ir jos gaminių per metus. 

GTB

Grant Thornton atlieka Biovela grupės auditą nuo 

2008 m.

„Vystant verslą, ypač jei jis yra daugialypis, labai svarbu 

pasirinkti profesionalų partnerį, kuris teiks audito ir 

teisines paslaugas. Su Grant Thornton bendradarbiauja-

me daugiau kaip 5 metus. Grant Thornton darbuotojai – 

ypač profesionalūs savo srities specialistai. Jų lanksčiai 

teikiama įvairiapusė pagalba visiškai atitinka BIOVELA 

Group supratimą, koks turi būti verslo partneris: visada 

įsigilina į susiklosčiusią situaciją, paaiškina mokestines 

pasekmes ir, kas ypač, svarbu, visada pateikia veiks-

mingus atsakymus į visus iškeltus klausimus. Esame 

patenkinti bendradarbiavimu su šia įmone - Virginijus 

Kantauskas „BIOVELA Group“ generalinis direktorius.

British American Tobacco 
Nuo 1902 m. veikianti British American Tobacco par-

duoda tabako gaminius daugiau nei 200 rinkų, paga-

mintų 46 gamyklose, esančiose 41 šalyje. British Ameri-

can Tobacco dirba daugiau nei 57 000 darbuotojų. 

GTB 

Lietuvoje apskaitos paslaugas British American Tobacco 

pradėjome teikti pasikeitus verslo modeliui. Išanalizavus 

įmonės vidinius poreikius aprašėme apskaitos procedū-

rų metodologiją, procesus, vidaus kontrolės procedūras. 

„Grant Thornton Baltic Lietuvoje teikia aukštos kokybės 

paslaugas. Nuo pat pirmųjų akimirkų visa komanda 

pademonstravo savo profesionalumą net tik vykdydama 

pagrindines apskaitos užduotis, bet ir klientų aptarna-

vimo srityje. Atsakingi asmenys užduotis įvykdo laiku ir 

absoliučiai visuomet siekia ieškoti būdų darbo efekty-

vumui pagerinti. Galiu tikrai pasakyti, kad savo teikia-

momis paslaugomis jie pranoko ir taip aukštus mano 

lūkesčius.“ – Szilard Voros „British Anmerican Tobacco“ 

SIA finansų vadovas

Baltic Clipper
Vienas didžiausių kelionių agentūrų tinklų Lietuvoje ir 
Baltijos šalyse - teikia visas verslo, tarnybinių ir poil-
sinių kelionių organizavimo paslaugas. Baltic Clipper 
specializacija - tarnybinių kelionių organizavimas: 
agentūra aptarnauja klientus, vykstančius į komandiruo-
tes, suvažiavimus, konferencijas, parodas, mokomąsias 
programas; ruošia keliones pagal reklamos agentūrų ir 
loterijų organizatorių užsakymus, aptarnauja seminarus 
ir konferencijas Lietuvoje ir užsienyje. 

„Bendradarbiaujame daugiau kaip 10 metų. Grant 
Thornton Baltic yra patikima audito kompanija, kurioje 
dirba kvalifikuoti, turintys darbo patirtį profesionalai. 
Esami dėkingi už kokybiškas audito paslaugas bei 
pagalbą sprendžiant sudėtingus verslo uždavinius.“ - 
Direktorius Romas Vitkauskas UAB „Baltic Clipper“

Klaipėdos LEZ 
Klaipėdos LEZ viena iš pirmųjų ir efektyviausiai valdo-
mų laisvųjų ekonominių zonų regione pagal pritrauk-
tų investicijų ir sukurtų darbo vietų skaičių. Laisvoji 
ekonominė zona įsikūrusi 412 hektarų teritorijoje prie 
svarbiausių transporto magistralių. Sutartis dėl veiklos 
zonoje jau pasirašė 28 užsienio ir lietuviško kapitalo 
įmonės, iš kurių 19 jau vykdo veiklą. Specialiu Lietu-
vos Respublikos Vyriausybės nutarimu, Klaipėdos LEZ 
pripažinta valstybinės svarbos ekonominiu projektu. 

GTB 
Klaipėdos laisvąją ekonominę zoną audituojame jau  
8 metus.

„Kai sutampa kompanijų misija, vizija ir vertybės – to-
kių kompanijų bendradarbiavimas negali neduoti pačių 
geriausių vaisių! Grant Thornton Baltic savo klientams 
siūlo geriausias paslaugas ir patikimus sprendimus, 
užtikrinančius ilgalaikę sėkmę. Per visus bendradarbia-
vimo metus Grant Thornton Baltic visuomet pateisino 
mūsų lūkesčius, teikiamos išvados bei konsultacijos 
buvo aukščiausio profesinio lygio ir patikimumo.“ - Povi-
las Vasiliauskas UAB „Klaipėdos laisvosios ekonominės 
zonos valdymo bendrovė“ valdybos pirmininkas
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Grant Thornton yra organizacija, naudojanti tinkamo 

aptarnavimo ir veiksmingų santykių derinį kuriant jūsų 

verslo pridėtinę vertę.

Komanda: Profesionali komanda (56 darbuotojų): 10 

auditorių, 10 buhalterių profesionalų, 1 CPA (JAV), 

1 bankroto administratorius, advokatas, profesionalios 

apskaitos, teisės ir mokesčių specialistų komandos.

Ekspertinės sritys:

• Kredito unijos – Nr. 1 audito paslaugų teikėjas 

Lietuvoje 

• Viešojo intereso įmonės – Nr. 4 audito paslaugų 

teikėjas Lietuvoje

• 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

Kvalifikacija

Virš 20 metų 
esame Pabaltyje – 
Lietuvoje, Latvijoje 
ir Estijoje dirbame 

6 biuruose

90 % klientų 
rekomenduotų

mūsų paslaugas 
savo draugams 

ir kolegoms
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Auditas 

• Finansinių ataskaitų auditas 

• Konsoliduotųjų finansinių atskaitų auditas

• ES finansuojamų programų ir kitų paramos fondų 

projektų auditas

• Išsamus finansinis patikrinimas (Due Diligence)

• Reorganizavimo sąlygų auditas

• Vidaus auditas

Sukaupta didelė patirtis audituojant ar teikiant apskai-

tos ir mokesčių planavimo paslaugas Baltijos ir Skandi-

navijos šalių, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos ir Lenkijos 

klientams

„Grant Thornton tinklo tikslas yra pasirūpinti resursais, 

kurie garantuotų tinkamą audito paslaugų kokybę ir 

puikiausią aptarnavimą.“ – Ken Sharp „Grant Thornton 

International Ltd“ tarptautinio tinklo audito paslaugų 

vadovas

Apskaita 

• Buhalterinė apskaita 

• Darbo užmokesčio apskaita 

• Mokesčių apskaita 

• Metinių finansinių ir konsoliduotųjų finansinių 

ataskaitų rengimas 

• Vyriausiojo finansininko paslauga 

• Administravimo paslaugos 

Būdami greičiausiai augantis ir dinamiškiausias prekės 

ženklas tarptautinėje apskaitos rinkoje, mes nuolat atsi-

naujiname ir tobulėjame kartu su savo klientais.

„Mes visuomet informuojame klientus apie įstatymų 

pasikeitimus, galinčius paveikti jų verslą.“- Alma Zizi-

liauskienė, partnerė, atsakinga už apskaitos paslaugas

Mokesčiai 

• Sandorių kainodara (transfer pricing) 

• Konsultacijos PVM klausimais 

• Pelno mokestis, lengvatų taikymas 

• Tarptautinis apmokestinimas 

• Sandorių apmokestinimas (verslo reorganizavimas, 

perleidimas)

• Pagalba ir atstovavimas mokestinių tyrimų, patikri-

nimų, mokestinių ginčų metu 

Finansinės konsultacijos 

• Įmonės informacijos ir apskaitos pritaikymas 

finansų valdymui

• Verslo planai, finansinės prognozės ir biudžetai

• Apyvartinio kapitalo valdymas

• Įmonės vertinimas 

• Restruktūrizavimas ir reorganizavimas 

• Įmonių susijungimai ir įsigijimai (M&A)

• Mokymai

• Vidaus audito ir kontrolės konsultacijos

• Rizikos valdymas 

Teisė 

• Bendrovių teisė 

• Komercinė teisė 

• Darbo teisė 

• Išsamus teisinis patikrinimas ir specialus auditas 

• Klientų konsultavimas derybose dėl sutarčių 

• Sutarčių teisė 

• Mokymai 

• Bendrovės vidaus teisininko paslauga 

• Atstovavimas teisme ir arbitraže

 „Grant Thornton yra guvi, greitai judanti į priekį organi-

zacija, neturinti hierarchinės struktūros, kurią turi kitos 

įmonės. Bendrauji su įmone, o jautiesi lyg bendrauda-

mas su asmenybe, visiškai suprantančia tavo verslą: tai 

ne beveidė organizacija.“- Tony Ratcliffe „Brandy Plc“.

Mūsų paslaugos

SUTVARKYTAS psl - daug maz
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Mūsų parama Paparčių Šv. Juozapo vaikų 
globos namų auklėtiniams

Kaišiadorių rajone esančiuose Paparčių Šv. Juozapo 

vaikų globos namuose šiuo metu gyvena 26 vaikai. Dar 

24 čia lanko vaikų dienos centrą. Globos namų darbuo-

tojai stengiasi, kad vaikai šiuose namuose jaustųsi gyve-

nantys pilnavertį gyvenimą. Geresnes gyvenimo sąlygas 

kurti padeda ir gaunama finansinė parama.

Vaikučiai mandagūs, nuoširdūs, tačiau labiausiai už 

viską laukia apsilankymo, dėmesio, žmogaus šilumos. 

Švenčių progomis dovanojame vaikams bilietus į rengi-

nius, susitinkame su jais, leidžiame laisvalaikį, ben-

draujame, remiame finansiškai. 

Studentų stažuočių programa

Lietuvos aukštųjų mokyklų socialinių mokslų, ekonomi-

kos ir vadybos programų studentai kviečiami aktyviai 

dalyvauti įmonės organizuojamoje stažuočių progra-

moje „Teorinių ir praktinių žinių sintezė“. Dalyvaudami 

programoje studentai supažindinami su visokio sudė-

tingumo užduotimis, mokomi jas atlikti. Užduotys yra 

skirtingos: 1) apskaitos tvarkymo, finansinių ataskaitų 

sudarymo; 2) finansinio audito atlikimo; 3) mokesčių 

tikrinimo. Lavinami jų darbo su įvairiomis apskaitos ir 

audito programomis įgūdžiai, tobulinamos žinios, kaip 

dirbti laikantis profesinių veiklos standartų, stiprinami 

gebėjimai taikyti, interpretuoti įstatymus, nacionalinius 

ir tarptautinius apskaitos standartus sprendžiant įvairias 

ekonomines įmonių veiklos problemas. Pagrindinis pro-

gramos tikslas – sudaryti studentams sąlygas naudotis 

įgytomis teorinėmis žiniomis, susipažinti su apskaitos 

ir audito sričių praktiniais darbo iššūkiais, profesine 

etika. Ši programa padeda įgyti daugiau praktinių žinių, 

patirties, o ir įsitikinti savo pašaukimu. Reikia pabrėžti, 

kad programa pasidarė labai populiari. Vieni tapo mūsų 

organizacijos dalimi, kiti dirba apskaitos ir audito srityse 

įvairiose įmonėse. 

Mūsų pagalba Vilniaus specialiojo ugdymo 
centrui Aidas 

Vilniaus specialiojo ugdymo centre „Aidas“ ugdomi 

3–21 metų vaikai ir jaunuoliai, turintys didelių ir labai 

didelių specialiųjų ugdymo(si) poreikių. Centro dar-

buotojai, dirbdami su ugdytiniais, siekia formuoti jų 

savitarnos, savitvarkos ir higienos įgūdžius, moko juos 

pažinti supančią aplinką, skatina aktyviai integruotis į 

visuomenę. Glaudžiai bendradarbiaujama su ugdytinių 

tėvais ir globėjais. 

Kasmet Grant Thornton darbuotojai centro „Aidas“ 

ugdytinius aplanko, bendrauja, o kalėdiniu laikotarpiu 

sveikina dovanodami kalėdines dovanas. 

Dalyvavimas Kalėdų mugėje 

Kiekvienais metais Grant Thornton Baltic partnerė Alma 

Ziziliauskienė kartu su dalimi kolektyvo prisideda prie 

Tarptautinės Kalėdų labdaros mugės organizavimo. 

Už įvairias gėrybes mugės metu gauti pinigai skiriami 

mažamečių, jaunuolių ir senyvo amžiaus žmonių gerove 

besirūpinančioms organizacijoms. 

Pagalba gyvūnų globos organizacijai ,,Lesė“ 

Kasmet į Lietuvos gyvūnų prieglaudas patenka tūks-

tančiai benamių, nebereikalingų, pasenusių, ligotų ar 

žmonėms nusibodusių augintinių. Siekdami sumažin-

ti beglobių gyvūnų skaičių ir prisidėti ir prie gyvūnų 

gerovės Grant Thornton Baltic remia likimo nuskriaustų 

keturkojų prieglaudas Vilniuje ir Kaune, o darbuotojai 

aktyviai savanoriauja gyvūnų globos organizacijų kas-

dieninėje veikloje.

Socialinė veikla
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