Uždaroji akcinė bendrovė „Algoritmas" yra nepriklausoma ir profesionali paslaugų
įmonė, savo veiklą pradėjusi 1991-03-08. Jau nuo 2004-08-04 specializuojamės
buhalterinės, vadybinės bei personalo apskaitos, darbų saugos ir teisinių paslaugų
sferose. Per daugelį darbo metų, sukaupėme milžinišką patirtį ir išugdėme daug
specialistų, kurie ir šiuo metu dirba mūsų komandoje bei profesionaliai atlieka paslaugas
naujiems ir daugelį metų su mumis bendradarbiaujantiems klientams.
Mes didžiuojamės, kad mūsų komandos nariai baigę studijas Kauno technologijos,
Vilniaus, Vytauto Didžiojo, Mykolo Riomerio bei kituose Lietuvos ir užsienio
universitetuose, įgijo net po keletą bakalauro ir magistro kvalifikacinių laipsnių bei
toliau aktyviai dalyvauja mokslinėje veikloje siekdami tik aukščiausio rezultato savo
kasdieninėje veikloje.

Jau daugelį metų esame LBAA nariai, o mūsų darbuotojai yra (ir/arba kandidatuoja) IFA
bei kitų Europos buhalterius vienijančių organizacijų nariai. Savo veikloje pastoviai
bendradarbiaujame su Latvijos, Vokietijos, Anglijos bei kitų Europos šalių kolegomis,
tobulindami savo įgūdžius bei žinias.
Galime didžiuotis, nes: UAB „Creditinfo Lietuva“ mus įvertino kaip gerą ir finansiškai
patikimą įmonę, apdovanojo sertifikatu „STIPRIAUSI LIETUVOJE“; rekvizitai.lt pasitiki
ir rekomenduoja mūsų įmonę, nes atitinkame nustatytus griežtus kriterijus, todėl esame
apdovanoti sertifikatu „TOP ĮMONĖ 2017“; VMI prie LR FM viršininkas 2015-09-08
pareiškė padėką mūsų įmonei „Už bendradarbiavimą ir pagalbą įmonėms laiku ir
teisingai deklaruoti ir sumokėti mokesčius“; LBAA 2015 m. mūsų įmonę apdovanojo
sertifikatu „Profesinio tobulumo besiekiant“, kuris pabrėžia, kad atitinkame LBAA
reikalavimus ir laikomės buhalterio etikos kodekso, nuolatos keliame kvalifikaciją ir
turime įsidiegę paslaugų kokybės sistemą.

Kaip pasakė Thomas J.Watson vyresnysis „Verslas – tai didžiausiais žaidimas pasaulyje, jeigu žinote,
kaip jį žaisti“ todėl UAB „Algoritmas“ kvalifikuoti specialistai padės Jums šiame „žaidime“ ir:









atstovaus Jūsų įmonėje vyr. buhalterio pareigybę;
kvalifikuotai sutvarkys buhalterinę apskaitą ir darbų saugos dokumentaciją;
Įsteigs, reorganizuos ar likviduos įmonę;
parengs arba įvertins veiklos sutartis ir kitus teisinius dokumentus;
administruos ir padės išieškoti skolas;
atliks teisinę – finansinę reviziją;
parengs kitus reikiamus dokumentus, atstovaus Jus įvairiose verslo ir valstybinėse organizacijose bei
bankuose;

Kilus verslo ar asmeniniams ginčams, padėsime juos išspręsti taikiu bei civilizuotu būdu – mediacijos
pagalba, kuri pasaulyje pasiteisino ir daugeliui sutaupė laiką, lėšas bei išsaugojo gerus ateities santykius. O
iškilus problemoms dėl neatsakingai buhalterio atlikto darbo (arba jo visai neatlikus), esame pasiruošę
sutvarkyti net apleistą ar netvarkingą Jūsų įmonės buhalterinę apskaitą, kuri yra - Jūsų verslo kelrodis ir
veidrodis!
Savo paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims teikiame visoje Lietuvoje bei užsienyje ir šiuo metu
bendradarbiaujame daugiau nei su 130 klientų, o mūsų padaliniai įsikūrę Kaune ir Ukmergėje. Taip pat
numatome atidaryti padalinius kituose šalies (ir net užsienio) regionuose.





MŪSŲ VIZIJA – tik profesionalios ir aukščiausios kokybės reikalavimus atitinkančios paslaugos!
MŪSŲ MISIJA – teikti visuomenei kokybiškas paslaugas, mokyti ir paruošti tik aukščiausios kvalifikacijos
specialistus - profesionalus!
MŪSŲ VERTYBĖS – darbas kliento labui, teikiant profesionalias paslaugas, kurios atitinka šiai verslo sričiai
keliamus griežtus reikalavimus bei standartus!
MŪSŲ PRIVALUMAS – pagarba, sąžiningumas, kokybė, patikimumas ir konfidencialumas!

M Ū S Ų K O N T A K T A I:
Vokiečių g. 187 – II a., 45251 Kaunas. www.algoritmas.eu, el.p. info@algoritmas.eu,
tel./faks. +370 37 333339, mob.tel. +370 615 60600, +370 616 24320

