
ŠARŪNAS RADAVIČIUS  
 

 

Tel. +370 687 18507 

e-paštas: sarradavicius@gmail.com  

 

IŠSILAVINIMAS   

1986 – 1993 Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, Apskaitos ir audito spec. 

1975 – 1986 16-oji vid. mokykla, Šiauliai. 

DARBO PATIRTIS  

2019.10 – iki šiol 
 
 
 
 
 
2021.07 - iki šiol 
 
2019.10 – 2021.10 
 
2018.06 – 2021.09 

MB „Saluma“, savininkas 

• Išorės ir vidaus audito paslaugos 

• Finansinių ataskaitų parengimas 

• Due diligence, apgaulės tyrimas ir kitos paslaugos verslui 

• Vidaus kontrolės paslaugos, verslo ir mokesčių optimizavimo konsultacijos  
 
UAB „AKROPOLIS GROUP“, audito komiteto pirmininkas 
 
AB „Lietuvos radijo ir televizijos centras“, audito komiteto pirmininkas 
 
AB „Ignitis grupė“, audito komiteto narys 

 
 • Stebėsena finansinių ataskaitų, apskaitos, Išorės bei vidaus audito srityse 

• Priežiūra atitikties bei rizikų valdymo srityse 

 
  

2005.01 – 2019.08 UAB “Rödl & Partner”, Audito padalinio vadovas 

 • Vadovavimas audito skyriui, atskirų grupių darbo koordinavimas, dalinis kitų 
įmonės padalinių darbo koordinavimas  

• Auditai finansinių ataskaitų, parengtų pagal Lietuvos ir Vokietijos teisės aktus bei 
Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus 

• Privačių ir viešųjų įstaigų spec. paskirties finansinių ataskaitų auditai bei sutartos 
procedūros 

• Konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimas 

• Due diligence procedūros, apgaulės tyrimai ir kitos sutartos procedūros 
apskaitos, vidaus kontrolės bei mokesčių srityse įvairių verslų įmonėse 

• Konsultavimas vidaus kontrolės, verslo bei mokesčių optimizavimo klausimais 
2002.11 – 2005.01 UAB “Žaliasis taškas“, Finansų vadovas 

 • Investicinių projektų analizė, biudžetų rengimas bei priežiūra 
• Apskaitos ir mokesčių klausimai. 

1999.05 – 2005.01 Individuali įmonė, savininkas 

 • Audito ir apskaitos paslaugos 
• Konsultacijos apskaitos, mokesčių ir verslo optimizavimo srityse 
• Investicinių projektų analizė 

1997.10 – 1999.05 UAB „Bauer Vertrieb”, Finansų analitikas, Finansų direktorius 

 
 
 

• 5 Baltijos regiono įmonių finansų kontrolė 
• Biudžetų rengimas regionui ir procesų įgyvendinimas kiekvienoje įmonėje 
• Verslo efektyvumo analizė ir raportavimas akcininkams 

  

mailto:sarradavicius@gmail.com


NARYSTĖ 
1997.10 – iki šiol Lietuvos auditorių rūmų (LAR) narys, Lietuvos atestuotas auditorius 

2016.06 – iki šiol 
 
MOKYMASIS / 
DĖSTYMAS 

Lietuvos buhalteris-profesionalas 

 • Dėstymas ir vidiniai mokymai (apskaita ir auditas) Lietuvoje, Vokietijoje ir Rusijoje 
• Regioniniai ir pasauliniai mokymai bei konferencijos, organizuojami “Rödl & 

Partner” Vokietijoje, Švedijoje, Rusijoje, Turkijoje ir Baltijos regione 
• Kasmetiniai mokymai, organizuojami LAR 

GEBĖJIMAI  

Kalbos Lietuvių – gimtoji         I      Anglų – patyręs vartotojas        I         Rusų – patyręs vartotojas 

IT gebėjimai Kasdienis darbas su Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), įvairios buhalterinės 
apskaitos programos 

Asmeninės savybės Esu atsakingas už prisiimtus įsipareigojimus, siekiantis tikslo, iniciatyvus, sąžiningas, 
gebantis vienyti žmones bendram tikslui ir komunikabilus 

 


