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ASTA KULIKAUSKIENĖ
VYR.BUHALTERĖ-FINANSŲ SKYRIAUS VADOVĖ
APIE MANE
Turiu aukštajį neuniversitetinį finansų specialistės išsilavinimą
(suteiktas bakalauro laipsnis),specializacija – Finansinių
institucijų finansai. Darbą susijusį su buhalterija ir finansais
dirbu nuo 1999 m. Priklausau Lietuvos Buhalterių ir auditorių
asociacijai, kurios nare esu nuo 2005 m. Man yra suteiktas
buhalterės – profesionalės vardas. Nuo 2014 m. vadovauju
keletos įmonių , užsiimančių skirtinga veikla, grupei Moku
logiškai mąstyti ir puikiai gebu strategiškai planuoti, manau
tiems gebėjimams lavinti daug įtakos turėjo šachmatų žaidimas,
kurį mėgstu ir žaidžiau nuo pat vaikystės. Mano gyvenimo
kredo yra “čia ir dabar”. Suvokiu psichologinius ir dvasinius
dėsningumus.Užsibrėžiu aiškų tikslą, emociškai save pakraunu,
mintys virsta subjektyviu tikėjimu, žinios ir mąstymas nurodo
teisingą sprendimą.
ASMENINĖS SAVYBĖS
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ORGANIZUOTUMAS
PUNKTUALUMAS
KOMUNIKABILUMAS
SĄŽININGUMAS
INICIATYVUMAS

PROFESINIAI GEBĖJIMAI
•
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•
•

APSKAITOS STANDARTŲ IR MOKESČIŲ ĮSTATYMŲ
IŠMANYMAS
ATASKAITŲ, DEKLARACIJŲ RUOŠIMAS , TEIKIMAS
VALSTYBĖS INSTITUCIJOMS
DARBAS SU “EUROSKAITA“
“ OFFICE,WORD, EXCEL

KALBOS
•
•
•

Lietuvių - gimtoji
Rusų - laisvai
Anglų - pagrindinė komunikacija

KONTAKTAI
@ astakulik@gmail.com . mob.+370 611 15720 ,
Klaipėda , Lietuva

2019 - ...Klaipėdos universitetas. Viešas administravimas •
1999
–
2003
Klaipėdos
socialinių
mokslų
kolegija Finansai. Finansinių institucijų finansai
1998 – 1998 Klaipėdos apskaitos mokykla Sekretorėbuhalterė
1983 – 1984 Klaipėdos prekybos valdybos profesinė
mokykla.Pramoninių prekių kasininkė kontrolierė
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2014.09 - 2019.08 UAB “Dalios gintaras”
Finansų
vadovas
1999.09 - 2019.08 UAB “Pajūrio gintaras” Vyr. buhalteris
1999.09 - 2019.08 UAB “Domus Luxus “Vyr. buhalteris
2014.12 - 2019.08 UAB “Klaipėdos metalo konstrukcijų
gamykla” Vyr. buhalteris
2014.10 - 2019.08 UAB” Domus Amica” Vyr. buhalteris
2004.08 - 2004.11 UAB ” Jūringė” Buhalteris
1999.04 - 2000.02 S. Gedvilo ir G. Gedvilienės firma “Vis”
Vyr. finansininkas
1999.061999.09
UAB
DB”
Firmamentum”.
Finansininkas
1994.01-1997.12N.Masiliūnienės įmonė. Kasininkas
1984.06 - 1993.12 Klaipėdos valstybinė prekybos įmonė ”
Aitvaras “Kasininkas – pardavėjas
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2019 Excel kursai pažengusiems
2018 Darbo užmokesčio skaičiavimo ir apmokestinimo reforma
nuo 2019m.ir aktualijos
2018 Lietuvos ir kaimyninių šalių mokestinė sistema ir geriausia
verslo forma .Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija
2017 Mokesčiai, apskaitos teisės aktų pakeitimai.Count Line UAB
2017 Naujausių moksčių ir apskaitos teisės aktų taikymas Count
Line UAB
2016 Mokesčiai, apskaita,naujas Darbo kodeksas.Count Line
2016 Profesionali apskaita -visuomenės ir valstybės pamatas
Lietuvos buhalterių ir auditorių
2015 Konferencija Lietuvos buhalterių ir auditorių
asociacija Profesionali apskaita-Įmonės ir valstybės valdymo
pamatas
2009 Buhalterio profesionalo tobulinimo kursai Lietuvos buhalterių
ir auditorių asociacija
2006 Kvalifikacijos kėlimo kursaiLietuvos buhalterių ir auditorių
asociacija
2005 Buhalterio profesionalo vardo gynimas.Lietuvos buhalterių ir
auditorių asociacija.
2004 Kvalifikacijos kėlimo kursai Lietuvos buhalterių ir auditorių
asociacija
2004Kvalifikacijos kėlimo kursai D. Mačernienės mokymo konsultavimo firma Verslo apskaita
2004Kvalifikacijos kėlimo kursai UAB Pačiolis
2000Kvalifikacijos kėlimo kursai. Lietuvos buhalterių ir auditorių
asociacija
1999 Verslo pagrindai

KITI PROFESINIAI PASIEKIMAI
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LBAA – Nario pažymėjimas (nuo 2003 m.)
LBAA-Suteiktas buhalterio profesionalo vardas.(2005m.)
LBAA -Suteiktas garbės aukso ženklas. (2015 m.)
VMI padėka už ilgametį darbą finasų srityje ir padedant
administruoti mokesčius (2015m.)
Esu viena iš Klaipėdos buhalterių profesionalų klubo steigėjų.
2007-2012m. kadencijos klubo prezidentė.

