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I5vada ddl frnansiniq ataskaitrl audito

S4lygin6 nuomon6

Mes atlikome uldarosios akcin€s bendrov6s ,,Panevdiio veislininlryste" (toliau - frnon6) finansinirl

ataskaitq, kurias sudaro 2020 m. gruodZio 31 d. balansas ir t4 dien4 pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq)

ataskaitq nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas, iskaitant reik5mingq apskaitos metodq

santrauk4 audit4.

Mlsq nuomone, i5skyrus miisq iSvados skyriuje ,,S4lygines nuomonds pagrindas" apraSyto dalyko poveiki,

pridetos f-rnansines ataskaitos visais reik5mingais atLvilgiais teisingai pateikia fmones 2020 m. gruodZio 31

d. finansing padetj ir t4 dien4 pasibaigusiq metq finansinius veiklos rezultatus pagal verslo apskaitos

standartus.

S4lygin6s nuomonds pagrindas

2020 m. gruodZio 31 d. i imones balanso per vienerius metus gautinq sumq straipsn! itraukta 15,4 tDkst.

Eur i5 pirkejq gautinq sumq, kuriq atgavimas, miisq nuomone, yra abejotinas. Gauti mus patenkinandiq

duomenq, kurie leistq mums pagristai isitikinti, ar visos Sios sumos bus atgautos, mes negalejome. Todel

negalejome jvertinti, ar del gaiimo nuvefiejimo pripaZinimo bDtq reikaiingi 2020 m. gruodZio 31 d.

finansinese ataskaitose atspindetq per vienerius metus gautinq sumq, nuosavo kapitalo bei 2020 metq

rezultato koregavimai.

Pagrindas nuomonei pareik5ti

Audit4 atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau - TAS). Miisrtr atsakomybe pagal Siuos

standartus i5samiai apibiidinta Sios i$vados skyriuje ,,Auditoriaus atsakomybe uZ finansiniq ataskaitq

audit4". Mes esame nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos

i5leist4 Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4 (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos

finansiniq ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat

Iaikomes kitq etikos reikalavimq, susijusirl su Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito jstatymu ir

TBESV kodeksu. Mes tikime, kad miisq surinkti audito irodymai yra pakankami ir tinkami m[sq nuomonei

pagristi.

Kita informacija

Kit4 informacij4 sudaro informacij4 pateikta lmones metiniame prane5ime, tadiau ji neapima finansiniq

ataskaitq ir mtisq auditoriaus i5vados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos informacijos pateikim4.



Miisq nuomond apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos

uZtikrinimo iSvados apie j4, iSskyrus kaip nurodyta toliau.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mDsq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacij4 ir apsvarsgdi, ar yra

reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese ataskaitose, arba mfisq Zinioms, pagristoms

atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikBmingai iSkraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reik5ming4

kitos informacijos i5kraipy,rn4, mes turime atskleisti 5i fakt4. Mes neturime su tuo susijusiq pastebejimq.

Mes taip pat privalome ivertinti, ar fmones metiniame prane5ime pateikta finansine informacija atitinka tq

padiq finansiniq metq finansines ataskaitas bei ar metinis pranesimas buvo parengtas laikantis taikomq

teisiniq reikalavimq. Mtrsr4 nuomone, pagrjsta finansiniq ataskaitq audito metu atliktu darbu, visais

reik5mingais atZvilgiais:

o fmones metiniame prane5ime pateikti finansiniai duomenys atitinka tq padiq finansiniq metq

finansiniq ataskaitq duomenis; ir

o lmones metinis prane5imas buvo parengtas laikantis LR jmoniq finansines atskaitomybes lstatymo

reikalavimq.

Vadolyb6s ir ui valdym4 atsakingg asmenq atsakomyb€ uZ 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 bDtina finansinems ataskaitoms

parengti be reik5mingq i$kraipymq del apgaules ar klaidos,

Rengdama finansines ataskaitas vadovybe privalo ivertinti fmones gebejim4 tgsti veikl4 ir atskleisti (ei

biitina) dalykus, susijusius su veiklos tgstinumu ir veiklos tgstinumo apskaitos principo taikymu, i5skyrus

tuos atvejus, kai vadovybe ketina likviduoti {mong ar nutraukti veikl4 arba neturi kitq realiq alternatyvq,

tik taip pasielgti,

UZ valdym4 atsakingi asmenys privalo priZiiireti lmones finansiniq ataskaitq rengimo proces4.

Auditoriaus atsakomybd ui finansinirl ataskaitq audit4

Mflstl tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4 del to, ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reikimingai

i5kraipytos del apgaules ar klaidos, ir i5leisti auditoriaus iSvad4, kurioje pateikiama miisq nuomond.

Pakankamas uZtikrinimas - tai aukSto lygio uZtikrinimas, o ne garantija, kad reikSming4 i5kraipym4 jeigu

jis yra, visada galima nustat5rti per audit4, kuris atliekamas pagal TAS. I5kraipymai, kurie gali atsirasti del

apgaules ar klaidos, laikomi reik5mingais, jeigu galima pagristai numat5rti, kad atskirai ar kartu jie gali

tureti dideles itakos vartotojq ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis finansinemis

ataskaitomis.

Atlikdami audit4 pagal TAS, viso audito metu priememe profesinius sprendimus ir laikemes profesinio

skepticizmo principo, Mes taip pat:
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o Nustateme ir ivertinome finansiniq ataskaitq reikimingo i5kraipymo del apgaules arba klaidq rizikq

suplanavome ir atlikome procediiras kaip atsak4 itoki4rizikqir surinkome pakankamq tinkamq audito

jrodymq miisq nuomonei pagristi. Reik5mingo i5kraipymo ddl apgaules neaptikimo rizikayra didesne

nei reik3mingo i5kraipymo del klaidq neaptikimo rizika, nes apgaule gali biiti sukdiavimas,

klastojimas, tydinis praleidimas, klaidingas ai3kinimas arba vidaus kontroliq nepaisymas.

o Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galetume suplanuoti konkrediomis aplinkybemis

tinkamas audito procedtiras, o ne tam, kad galefume pareik5ti nuomong apie [mon€s vidaus kontroles

veiksmingum4.

o Ivertinome taikomq apskaitos metodq tinkamum4 ir vadovybes atliktq apskaitiniq vertinimq bei su jais

susijusiq atskleidimq pagristum4.

. Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo ir del to, ar, remiantis

surinktais irodymais, egzistuoja su ivykiais ar s4lygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del kurio

gali kilti reik5mingq abejoniq d6l fmones gebejimo tgsti veikl4. Jeigu padarome iSvad4, kad toks

reik5mingas neapibr6Ztumas egzistuoja, auditoriaus i5vadoje privalome atkreipti demesi i susijusius

atskleidimus finansinese ataskaitose arba, jeigu tokiq atskleidimq nepakanka, turime modifikuoti savo

nuomong. M[sq i5vados pagristos audito lrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos.

Tadiau, biisimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad [mone negalds toliau tgsti savo veiklos.

o fvertinome bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4, strukflir4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar

finansinese ataskaitose pateikti pagrindLiantys sandoriai ir ivykiai taip, kad atitikq teisingo pateikimo

koncepcij4.

Mes, be visq kitq dalykr4, privalome informuoti uZ valdym4 atsakingus asmenis apie audito apimti ir

atlikimo laik4 bei reik5mingus audito pastebejimus, iskaitant svarbius vidaus kontroles trflkumus, kuriuos

nustatdme audito metu.

Auditore Ramute Razmiene

2027 m. kovo 15 d.

BirLq 9.2, LT -39 I 4 6 Pasvalys

Auditoriaus paZymej imo Nr. 0003 78

Audito imone UAB ,,Audito nauda"

Audito imones paZymejimo Nr. 000508
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Mes atlikome uZdarosios akcinds bendrovds ,,Panev0iio veislininkystd(' (toliau-fmone)

finansiniq ataskaitq, kurias sudaro 2020 m. gruodZio 31 d. balansas ir t4 dien4 pasibaigusiq metq

pelno (nuostoliq) ataskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita ir ai5kinamasis ra5tas, iskaitant

reikSmingq apskaitos metodq santrauk4, audit4.

Finansines ataskaitos parengtos pagal verslo apskaitos standartus. UZ Sias finansines ataskaitas

yra atsakinga {mones vadovybe. MDsq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareik5ti savo nuomong apie Sias

finansines ataskaitas.

II. NEPRIKLAUSOMUMAS

Mes patvirtiname, kad teises aktrtr nustatyt4 audit4 atliekantis auditorius, audito imone ir partneriai,

bei vadovai yra nepriklausomi nuo lmones pagal Tarptautiniq buhalteriq etikos standartq valdybos i5leist4

,,Buhalteriq profesionalq etikos kodeks4" (toliau - TBESV kodeksas) ir Lietuvos Respublikos finansinitl

ataskaitq audito istatymo reikalavimus, susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje, ir laikesi kitq etikos

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

IIL AUDITO APIMTIS

Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reik5mingi dalykai, kuriuos pastebejome audito metu ir

aptariami audito metu nustatyti {mones valdymui svarbDs 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 bendrov6s ,,PanevdZio veislininkystd"

akcininkq ir vadovybes naudojimui ir negali buti naudojama kitiems tikslams. 5i ataskaita negali buti pateikta

jokiai trediai Saliai be i5ankstinio ra5ytinio UAB ,,Audito nauda" sutikimo, i5skyrus Lietuvos Respublikos

istatymuose numatytus privalomus auditoriaus i5vados ir audito ataskaitos pateikimo atvejus.

I
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V. AI]DITO 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 audit4 taip, kad gautume pakankam4 pagrind4 tvirtinti, jog finansinese ataskaitose n6ra reik5mingr.l

infbrmacijos i5kraipymq. Audito metu buvo jvertinti taikyti apskaitos principai bei vadovybes atlikti

jvertinimai, 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 [mones vadovybe, visais reik5mingais atZvilgiais parengtos pagal verslo apskaitos

standartus. Atliekant rizika paremt4 audit4, auditoriaus tikslas yra gauti pakankam4 uZtikrinim4, kad

finansinese ataskaitose nera reikSmingq i5kraipymt6 atsiradusiq del apgaules ir klaidq. Auditas buvo

planuotas ir atliktas tokiu btrdu, kad butq galima nustatyti, ar metinese finansinese ataskaitose nera esminiq

klaidq ar praleidimq. Audito metu kiekvienai reikimingai ukiniq operacijq grupei, s4skaitq likudiui ir

atskleidimui parengtos ir atliktos detalios procediiros, kurios apeme finansiniq ataskaitq sulyginim4 su

pagrindZiandiais apskaitos ira5ais ir reiklmingl iraSU Zurnaluose ir kitq koregavimq, atliktq finansiniq

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

ivertinti bendr4 finansiniq ataskaitq pateikim4. Analitiniq procedffq metu nebuvo nustatyta reik5mingrl

slyravimq, 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 pagrlstum4. Taip pat ivertinome bendrq finansiniq ataskaitq

pateikim4, struktDr4 ir turini, iskaitant atskleidimus, ir tai, ar finansinese ataskaitose pateikti pagrindZiantys

sandoriai ir ivykiai taip, kad atitiktr+ teisingo pateikimo koncepcij4.

Padareme iSvad4 del taikomo veiklos tgstinumo apskaitos principo tinkamumo. Remiantis surinktais

jrodymais, nenustatdme, kad egzistuoja su jvykiais ar sqlygomis susijgs reik5mingas neapibreZtumas, del

kurio gali kilti reikSmingq abejoniq del fstaigos gebejimo tgsti veikl4. M[sq i5vados pagristos audito

irodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus i5vados datos. Tadiau, blsimi ivykiai ar s4lygos gali lemti, kad

fmone negales toliau tgsti savo veiklos. Po balansiniai ivykiai apra3omi finansiniq ataskaitq ai5kinamojo ra5to

pastaboje Nr.3.15.

Finansiniq ataskaitq auditas buvo paremtas uZf,rksuotq [kiniq operacijq atranka" todel iSliko

nei5vengiamaizika, kad klaidos ir netikslumai jeigu tokie egzistuoja, galejo btiti neatskleisti, Mes tikime,
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kad audito metu gavome pakankam4 bet ne absoliudi4 garantijq, kad finansinese ataskaitose ndra esminiq

klaidq ir netikslumq.

Po balansiniu laikotarpiu nebuvo suZinota apie ivykius, kurie galeq tureti itakos 2020 m. metinems

finansinems ataskaitoms arba reikalautq jq koregavimo.

fmones vadovybe pateike butin4 informacij4 ir dokumentus, reikalingus auditui atlikti, atsake i visus

pateiktus klausimus, nebuvo jokiq esminiq nesutarimq su fmones vadovybe. {mone suteike galimybq

nekliudomai bendrauti su imoneje dirbandiais asmenimis, i5 kuriq, 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 fmone neturi.

Finansiniq ataskaitq auditas buvo planuojamas taip, kad atitiktq tarptautinius audito standartus.

Auditas buvo atliekamas pagal sudaryt4 plan4. Auditas baigtas pasira5ius nepriklausomo auditoriaus iSvad4 ir

audito ataskait4.

vi. AUDITORTAUS TSVADOS MODIFIKAVIMO pRrEz,lsctq APRASYMAS

Auditoriaus i5vada modifikuojama, t.y. pateikta s4lygine nuomond, todel, kad :

2020 m. gruodZio 31 d. i [mones balanso per vienerius metus gautinq sumq straipsni itraukta 15,4

ttikst. Eur iS pirkejq gautinq sumq, kuriq atgavimas, miisq nuomone, yra abejotinas. Dalis skolq uZ suteiktas

paslaugas atiduota i5ie5kojimui, kai kurioms imonems i3keltos bankroto bylos ir gauti duomenq, kurie leistq

mums pagristai isitikinti, ar visos Sios sumos bus atgautos, mes negalejome. Todel negalejome lverlinti, ar del

galimo nuvertejimo pripaZinimo biitq reikalingi2020 m. gruodZio 31 d. finansinese ataskaitose atspindetq per

vienerius metus gautinq sllmq, nllosavo kapitalo bei 2020 me-lr+ rezultato koregavimai.

Miisq nuomone, i5skyrus ankstesneje pastraipoje apra5ytq dalykq poveik!, pateiktos finansines

ataskaitos visais reik5mingais atZvilgiais teisingai parodo uidarosios akcinds bendrov6s ,,Panev6Zio

veisfininkystil'( 2020 m. gruodZio 3l d. finansing buklg, 2020 mett4 veiklos rezultatus pagal Lietuvos

Respublikoje galiojandius teises aktus, reglamentuojandius buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq

sudarymq bei verslo apskaitos standartus.

Informacija del po balansiniq ivykiq. Metiniq finansiniq ataskaitq ai5kinamojo ra5to pastaboje Nr.

3.15 apraSyti po balansiniai ivykiai. Ataskaitq parengimo dien4 lmone dirbo iprastai, tadiau pandemijos

poveikis ekonomikai dar nebuvo ai5kus, atitinkamai vadovybe negalejo ivertintijos galimo poveikio lmones

veiklai ar finansiniams 2021 m. veiklos rezultatams.
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Kit4 informacij4 sudaro informacija, pateikta fmones metiniame praneiime, tadiau ji neapima

finansiniq ataskaitq ir mtisq auditoriaus i5vados apie jas. Vadovybe yra atsakinga uZ kitos
informacijos pateikimq. UZdarosios akcinds bendrovds ,,Panev6Zio veislininkyst6,. metinio prane5imo

patikrinimas apsiribojo patikrinimu, kad Siame prane5ime, lyginant su metinemis finansinemis

ataskaitomis, nera reik5mingq neatitikimq. Mes netikrinome metinio prane5imo vadovybes

vertinimq, ateities planq ir prognoziq dalies, nes tai nera audito tikslas, todel neparei5kiame jokios

formos uZtikrinimo apie kitq informacij4.

Atliekant finansiniq ataskaitq audit4, mtisq atsakomybe yra perskaityti kit4 informacij4
(metini praneSim4) ir apsvarstyti, g yra reik5mingq neatitikimq informacijai, pateiktai finansinese

ataskaitose, atba mtisq Zinioms, pagristoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reik5mingai iskraipyta.

Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reik5ming4 kitos informacijos iSkraipymq, mes turime
atskleisti 5i fakt4. Mtisq nuomone, fmones metiniame prane5ime pateikti finansiniai duomenys

atitinka tq padiq finansiniq metq finansiniq ataskaitq duomenis ir fmones metinis prane5imas buvo
parengtas laikantis LR imoniq finansines atskaitomybes istatymo reikalavimq.

VII. FINANSINES ATASKAITOS IR PASIIILYMAI JU TOBULINIMTII

UZdarosios akcin6s bendrovds ,rPanevdfio veislininkystri" metines finansines atskaitos parengtos,

vadovaujantis LR buhalterines apskaitos istatymu, LR [moniq finansines atskaitomybes lstatymu, verslo

apskaitos standartais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais lmoniq finansing apskait4. fmone sudaro

sutrumpint4 finansiniq ataskaitq rinkini.

fmones pateiktame metiniq finansiniq ataskaitq ai5kinamajame ra3te yra detaliai atskleista ir
paai5kinta informacija apie visas finansiniq ataskaitq pozicijas. Kritiniq pastabq del informacijos atskleidimo

neturime.

[mones apskaitai naudojamas s4skaitq planas yra pakankamai i5samus, buhalterines s4skaitos,

kuriose apskaitomos ukines operacijos ir [kiniai ivykiai, tinkamai grupuojami. S4skaitq planas atitinka

fmones poreikius.

VIU. VIDAUS KONTROLE

Vidaus kontrole yra vadovybes sukurta ir igyvendinta, kad atkreiptq demesi i nustaertas verslo ir
apgaules rizikas, kurios kelia gresmg i5keltiems tikslams, tokiems kaip finansiniq ataskaitq patikimumas,

siekti. Tai yraui valdym4 atsakingq asmenu, vadovybes ir kito personalo parengtas ir vykdomas procesas,
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kuriuo siekiama teikti pakankam4'uZtikrinim4 apie imones tikslq siekim4, susijusi su finansiniq ataskaitg

sudarymo patikimumu, veiksmingumu, veiklos efektyvumu ir taikomq istatymq bei teises aktq laikymqsi.

Audituojamos [mones veikla organizuojama vadovaujantis LR Akciniq bendroviq istatymu, imones

istatais, akcininkq ir valdybos sprendimais, vidaus tvarkos taisyklemis, apskaitos politik4 direktoriaus

isakymais, kitais {mones reglamentais ir kitais teises aktais. Darbuotojq teises ir pareigas apibrlLia vidaus

tvarkos taisykles, pareigin€s instrukcijos.

Pagal tarptautiniq audito standartq reikalavimus, auditorius atsiZvelgia i vidaus kontrolg, susijusi4 su

fmones finansiniq ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu, kad pasirinktq tomis aplinkybemis tinkamas

audito proceduras, tadiau ne tam, kad pareik5tq nuomong apie vidaus kontroles veiksmingum4. Audito

tikslais [mones vidaus kontroles sistema buvo vertinama tiek, kad galetume sprgsti, ar veikianti sistema

sudaro pakankam4 pagnnd4 metinems finansinems ataskaitoms parengti.

Manome, kad fmones vidaus kontroles sistema, metiniq finansiniq ataskaitq sudarymo aspektu,

vertinama kaip pakankama.

'IX. PASTEBEJIMAI DEL SPECIFINIV REIKALAVIMU, NUSTATYTV ATSKIRUOSE TEISES
AKTUOSE, LAIKYMOSI

fmonei netaikomi specifiniai reikalavimai, nustatyti atskiruose teises aktuose.

x. KrTr IMONES VALDYMUT SVARBUS DALYKAI

Kitq imones valdymui svarbiq dalykq nenustateme.

XI. KITI FINA}ISINITJ ATASKAITV AI'DITO SUTARTYJE I\UMATYTI DALYKAI

Kitq dalykq, numatytq finansiniq ataskaitq audito sutarlyje, nebuvo.
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