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Mes atlikome uZdarosios akcinds bendrovds

,rPanev6Zio veislininkysto.. (toliau-{mone)

finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2019 m. gruodZio 31 d. balansas

ir t4 dien4 pasibaigusiq

pelno (nuostoliq) ataskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita

aiSkinamasis ra5tas, iskaitant

ir

metq

reik5mingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.
Finansines ataskaitos parengtos pagal verslo apskaitos standartus. UZ Sias finansines ataskaitas

yra atsakinga fmones vadovybe. Miisq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareik5ti savo nuomong apie bias
finansines ataskaitas.

II. NEPRIKLAUSOMUMAS
Mes patvirtiname, kad teises aktq nustatyt4 audit4 atliekantis auditorius, audito
imone ir partneriai,
bei vadovai yra nepriklausomi nuo fmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos ibleist4
,,Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4" (toliau

-

TBESV kodeksas)

ir Lietuvos Respublikos finansiniq
ir laikesi kitq etikos

ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje,

reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito
istatymu ir TBESV kodeksu.

III. AIJDITO APIMTIS
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reik5mingi dalykai, kuriuos pastebejome audito metu ir
aptariami audito metu nustatyti fmones valdymui svarbiis dalykai. Planuojant

ir atliekant finansiniq

ataskaitq

audit4 nera siekiama nustatyti visus fmones valdymui svarbius dalykus, todel audito metu paprastai jie
nenustatomi.

IV. AUDITO ATASKAITOS NAUDOJIMO APRIBOJIMAS
Si audito ataskaita skiriama i5skirtinai uidarosios akcinds bendrov€s ,,Panev6iio veislininkystd((
akcininkq ir vadovybes naudojimui ir negali bnti naudojama kitiems tikslams, Si ataskaita negali bDti pateikta

jokiai trediai Saliai be iSankstinio ra5ytinio UAB ,,Audito nauda" sutikimo, i5skyrus Lietuvos Respublikos
istatymuose numatytus privalomus auditoriaus i5vados ir audito ataskaitos pateikimo atvejus.
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ATLIKIMO METODIKA, APIMTIS IR LAIKAS

Mes atlikome audit4 pagal tarptautinius audito standartus, kuriuos nustato Tarptautine buhalteriq
federacija' Sie Standartai reikalauja, kad mes laikytumemes profesines etikos reikalavimq ir planuotume
bei

atliktume auditq taip, kad gautume pakankam4 pagrind4 tvirtinti, jog finansinese ataskaitose
nera reiksmingq

informacijos i5kraipymq. Audito metu buvo ivertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybes atlikti
ivertinimai, taip pat bendras metiniq finansiniq ataskaitq pateikimas pagal ataskaitq sudarymo tvark4. Mes
tikime, kad atliktas auditas suteikia pakankam4 pagrind4 miisq nuomonei.

Finansiniq ataskaitq audito tikslas yra sudaryti galimybg auditoriq pareik5ti nuomong, ar finansines
atskaitos, kurias parenge lmones vadovybe, visais reik5mingais atZvilgiais parengtos pagal verslo apskaitos
standartus. Atliekant rizika paremt4 audit4, auditoriaus tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4, kad

finansinese ataskaitose nera reik5mingq iSkraipymq, atsiradusiq del apgaules
planuotas

ir atliktas tokiu btidu, kad

ir

klaidq. Auditas buvo

bDcq galima nustatyti, ar metinese finansinese ataskaitose nera esminiq

klaidq ar praleidimq. Audito metu kiekvienai reik5mingai [kiniq operacijq grupei, s4skaitq likudiui ir
atskleidimui parengtos ir atliktos detalios procedriros, kurios apeme finansiniq ataskaitq sulyginim4 su
pagrindZiandiais apskaitos ira5ais

ir

reik5mingq ira5rtr Zurnaluose

ir kitq koregavimq, atliktq finansiniq

ataskaitq sudarymo metu, tyrimas. Audito pabaigoje buvo naudotos analitines procedtiros, kurios padejo

ivertinti bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4. Analitiniq procedDrq metu nebuvo nustatyta reik5mingq
svyravimq, kurie neatitinka kitos informacijos arba nukrypsta nuo numatytq sumq.
Audito metu ivertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq
vertinimq bei su jais susijusiq atskleidimq pagristum4. Taip pat jvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq
pateikim4, struktiir4

ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinese

ataskaitose pateikti pagrindZiantys

sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktq teisingo pareikimo koncepcij4.
Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo. Remiantis
surinktais

irodymais, nenustateme, kad egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del
kurio gali kilti reikbmingq abejoniq del Jstaigos gebejimo tgsti veiklq. Mrisq isvados pagristos audiro
irodymais, kuriuos surinkome

iki auditoriaus

i5vados datos. Tadiau,

blsimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad

|mone negales toliau tgsti savo veiklos. Po balansiniai ivykiai apraSomi finansiniq ataskaitq ai5kinamojo ra5to
pastaboje Nr.3.14,

Finansiniq ataskaitrl auditas buvo paremtas uZfiksuocq flkiniq operacijq atranka, todel isliko
neisvengiama rizika, kad klaidos

ir

netikslumai jeigu tokie egzistuoja, galejo biiti neatskleisti. Mes tikime,
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kad audito metu gavome pakankam4, bet ne absoliudi4 garantij4, kad finansinese ataskaitose ndra esminiq
klaidq ir netikslumq,
Po balansiniu laikotarpiu nebuvo suZinota apie ivykius, kurie galetq tureti itakos 2019 m. metinems
finansinems ataskaitoms arba reikalautq jg koregavimo,
Bendroves vadovybe pateike b[tin4 informacij4

k

dokumentus, reikalingus auditui atlikti, atsake i

visus pateiktus klausimus, nebuvo jokiq esminiq nesutarimq su bendroves vadovybe. Bendrove suteike
galimybg nekliudomai bendrauti su imoneje dirbandiais asmenimis, i5 kuriu, auditoriaus nuomone. buvo
biitina gauti audito irodymus.
Ry5ium su metiniq ataskaitq auditu mes gavome vadovybes pasira5yt4 tvirtinimo laiSk4, kuriame
patvirtinama, kad kitq reik5mingq, finansinese ataskaitose neatspindetq teisiq

ir

isipareigojimq bendrove

neturi.

Finansiniq ataskaitq auditas buvo planuojamas taip, kad atitiktq tarptautinius audito standartus.
Auditas buvo atliekamas pagal sudaryt4 plan4. Auditas baigtas pasira5ius nepriklausomo auditoriaus i5vad4 ir
audito ataskait4.

vr. AUDTTORTAUS TSVADOS MODTFTKAVTMO pRrEzASirU APRASYMAS
Auditoriaus i3vada nemodifikuojama. Pateikta bes4lygine iKvada, todel, kad finansines atskaitos
visais reik5mingais atZvilgiais teisingai parodo uidarosios akcinds bendrovds ,,Panevdiio veislininkyste(.

2019

m. gruodZio 31 d. finansing bDklg,2019 metq veiklos rezultatus pagal Lietuvos

Respublikoje

galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq sudarym4, bei verslo
apskaitos standartus.

Informacija del po balansiniq ivykiq, Metiniq finansiniq ataskaitq ai5kinamojo raSto pastaboje Nr.
3,14 apra5yti po balansiniai ivykiai. Ataskaitq parengimo dien4 imone dirbo iprastai, tadiau pandemijos
poveikis ekonomikai dar nebuvo ai5kus, atitinkamai vadovybe negalejo jvertinti jos galimo poveikio
{mones
veiklai ar finansiniams 2020 m. veiklos rezultarams.

Kit4 informacij4 sudaro infotmacija, pateikta lmones metiniame prane5ime, tadiau ji neapima
finansiliq ataskaitq ir m[sq auditoriaus i5vados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos informacijos
pateikim4. UZdarosios akcinds bendrovds ,,PanevdZio veislininkystd" metinio prane.Simo patikrinimas

apsiribojo patikrinimu, kad Siame prane5ime, lyginant su metinemis finansinemis ataskaitomis, n€ra
reik5mingq neatitikimq. Mes netikrinome metinio pranedimo vadovybes vertinimq, ateities planq ir prognoziq
dalies, nes tai nera audito tikslas, todel neparei5kiame jokios formos uZtikrinimo apie kit4 informacij4.
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Atliekant finansiniq ataskairq audit4, miisq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacij4 (metini
prane5im4)

ir

apsvarstyti, ar yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba

m[sq Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai i5kraipyta, Jeigu remdamiesi atliktu
darbu pastebime reik5ming4 kitos informacijos i5kraipym4, mes turime atskleisti Si fakt4.

MDsq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito metu atliktu darbu, visais reikdminsais
atZvilgiais:

o

lmones metiniame prane5ime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq

finansiniq ataskaitrl duomenis; ir

o

fmones metinis prane5imas buvo parengtas laikantis

LR imonirl filansines

atskaitomybes

istatymo reikalavimq,

VII. FINANSINES ATASKAITOS IR PASIULYMAI JU TOBULINIMUI
Uidarosios akcin6s bendrovds ,rPanev6Zio veislininkystd" metines finansines atskaitos parengtos,
vadovaujantis LR buhalterines apskaitos istatyrnu, LR lmoniq finansines atskaitomybes istatymu, verslo
apskaitos standartais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais imoniq finansing apskait4.
{mone sudaro
sutrumpint4 finansiniq ataskaitq rinkinj.

{mones pateiktame metiniq finansiniq ataskaitq ai3kinamajame ra3te yra detaliai atskleista ir
paai5kinta informacija apie visas finansiniq ataskaitq pozicijas. Kritiniq pastabq del informacijos atskleidimo
neturime.

lmones apskaitai naudojamas sqskaitq planas yra pakankamai i5samus, buhalterines s4skaitos,
kuriose apskaitomos iikines operacijos

ir iikiniai ivykiai,

tinkamai grupuojami. S4skaitq planas atitinka

lmones poreikius,
Remiantis atliktomis audito proceduromis nustateme, kad {mones taikoma apskaitos politika atitinka

finansiniq ataskaitq sudarymo tvark4.

VIII. VIDAUS KONTROLE
Vidaus kontrole yra vadovybes sukurla

ir

igyvendinta, kad atkreiptq demesi

i

nustatytas verslo ir

apgaules rizikas, kurios kelia gresmg i5keltiems tikslams, tokiems kaip finansiniq ataskaitq patikimumas,

siekti. Tai

yraui valdym4

atsakingq asmenq, vadovybes

ir kito personalo parengtas ir vykdomas

procesas,

kuriuo siekiama teikti pakankam4 uZtikrinim4 apie imones tikslq siekim4, susijusi su finansiniq ataskaitq
sudarymo patikimumu, veiksmingumu, veiklos efektyvumu ir taikomq
istatymq bei teises aktq laikymqsi.
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Audituojamos frrrones veikla organizuojanra vadovaujantis l,R Akcinirl benclroviq jstatymu,
imones
ista{ais, akcininkq if valdybos sprendimais, vidaus tvarkos taisyklemis, apskaitos politika, direktoriaus
isakymais, kitais lmones reglamentais

ir kitais

toises aktais. Darbuotojq teises

ir pareigas apibreZia yidaus

tvarkos tai sykles, par ei gi nes i nstrukcij tls.
Pagal tarptautiniq audito sttrndaft4 reikalavinrus, auclitorius atsi2velgia

j vidaus kontrolq, susijusiq su

lmonds finansiniq ataskaitq rengimu fu teisingu pateikimu, kad pasir:inktq tornis irplinkybemis tinkamas
audito procedliras, tadiau ne tfln.r, kad pareikStq nuomonF apis vidaus kontroles veiksmingunrq.
Auclito
tikslais fmones vidaus kontroles sistema buvo vefinama tiek, kacl galetume sprgoti,
ar veikianti
sistema

s udaro pakan karrr4 pagrind4 m eti nems fi ntu:rsi nens ataskaitoms par.engti.

Manome, kad -lmontls vidaus kontroles sisten:a. rrietiniq Iinansiniq ataskaitq sudarymo
aspektu,
vefiinama kalp pakankama,

IX. PASTEBAJIMAI. DEL SPECIFINIV RDIKALAVTMU, NUSTATYTV ATSKTRUO$E TEISnS

AKTUOSE, L,A:IKYMOSI

lmonei netaikomi specifiniai reikalavimai, nustatyti atskjruose teises aktuose.

x. KITI IMONES VAIDYMUI SVARBITS rlALyKAr
Kitq i rnones val dynrui svarbi q rlalykLp nenustateme.

XI. KITI FINANSINIU ATASKAITU AUDITO SUTARTY.IE NUMATYTI T}"A.LYKAI
Kitq dalykq, numatytlr finansiniq ataskaitq audito s'tar.ryie, nebuvo.
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ansas ir t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliqi
namasis ra5tas, iskaitant ieik5mingq apskaitos metodq

Miisq nuomone, priddtos finansines ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai pateikia
|mones
2019 m. gruodZio 31 d' finansing padeti ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatui
pagal
verslo apskaitos standartus,

Pagrindas nuomonei pareiklti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau TAS), MDsq atsakomybe pagal Siuos
standartus iSsamiai apibDdinta Sios i5vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq
ataskaitq
audit4". Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standarlrl
valdybos
iileist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 ltoliau TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos
--

finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje.
Mes taip pat
laikomes kitq etikos reikalavimq, susijusiq su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq
audito istatymu ir
TBESV kodeksu' Mes tikime, kad mDsq surinkti audito
irodymai yra pakankami ir tinkami miisq nuomonei
pagristi.

Kita informacija
Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta fmones metiniame prane5ime, tadiau ji neapima finansiniq
ataskaitq ir miisq auditoriaus i$vados apie jas. Vadovybe ytu
uZ kitos informacijos pateikim4.
^trukinga

Miisq nuomone apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios
formos
uZtikrinimo i5vados apie j4, i5skyrus kaip nurodyta toliau.
Atliekant finansiniq ataskaitq auditE, miisq atsako,mybe yra perskaityti kit4 informacij4 ir apsvarstyti
, ar yra

reiksmingq neatitikimq,informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba mnsq zinio-r, pagristoms
atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikimingai i5kraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime ieiksming4

kitos informacijos i5kraipym4, mes turime atskleisti

ii

fakt4. Mes neturime su tuo susl.iusiq pastebejimll.

Mes taip pat privalome ivertinti, ar {monds metiniame prane5ime pateikta finansine informacija
atitinka tq
finansines ataskaitas bei ar metinis pranedimas buvo parengtas laikantis taikomq
Miisq nuomone, pagrista finansiniq ataskaitq audito -metu atliktu darbu, visaii
S:

r
r

dmones metiniame prane5ime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq
finansiniq ataskaitq duomenis; ir
{mones metinis prane5imas buvo parengtas laikantis LR imoniq finansines atskaitomybes
istatymo

reikalavimq,
Vadovyb€s

ir ui valdym4 atsakingq

asmenq atsakomybd

ui

finansines ataskaitas

Vadovybe yra atsakinga uZ 5iq finansiniq ataskaitq parengim4 ir teising4 pateikim4 pagal
verslo apskaitos
standartus, ir toki4 vidaus kontrolg, kokia, vadovybes nuomone, yra biitina finansinems
ataskaitoms
parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidos.
Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo
ivertinti lmones gebejirn4 tgsti veikl4 ir atskleisti (jei
biitina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taltymu, i5skyrus

tuos atvsius' kai vadovybd ketina likvidnoti tmong ar nntraukti veiklq arba netqri ltitr1
realiq alternatyvq
tik taip pasielgti.

Ul valdym4 atsakingi asmeny$ privalo

pri7,i.u-reti fnrones finansiniq ataskaitq rengirno ploce$q.

Auditoria,us atsakomybB uL finnnsinig atnskaitr; aurlit4
MBsq tikslas yra gauti pakankam4 uZfiklininr4 del to, ar finansinps ataskaitos
kaip visun:ra u6ra reik$lringai
iSkraipytos del apgaules nr klaiclos, ir i$leiiti auditoriaus i$vad4, kur.ioje paieikiama

^u*,t

Atlikcla.rni audtt4 pagal r,AS, viso auclito mstu priern6nc profesinius sprendimus
skepticiznno pl.incipo, Mes taip pat:

.
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rditu susijusias vidaus kontroles, kad
proced[nas, o ne tam, kad galotume

laikemes profesinio

ti konkrediomis aplinkybernis
apie [nrones vidaus kontroles

fvertinome taikomq apskaitosnretodq tinkarnunq irvadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei
susijusi

n
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Padardme i$r'ad4 del tflikouro veiklos tgstinurno apsltnitos principo tinkamumo
ir. del to, ar, 1erniantis
ygomis susligs reik$mingas neapibrei;tumas, del kurio
toks
nsir,rs

ais, kuriuos surinkome
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lmone negales toliau tgsti savo veiklos.
$errdr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strr.Lkt[r4 ir turinj,
lskaitant atskleidirrrus, ir tai, ar
ataskaitose pateikti pagrind*iarrtys sancloriai ir
ivykiai taip, kaO atitiktq teisingo pateikiino

r

M.es, be
.vilU kitu dalyky, privalome ittformroti ut valdynr4 atsakingus asmenis apie oudito apirnt! ir
atlikiuro laikq bei reik5nningus. audito pastobejimus, iskaitaut war"bius vidaus kontrolds tr[lcurnus,
kuriuos
nustateme audito

netu.
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