AUDITO ATASKAITA
uZoanou arcrNn BENDRoyE
*GENETINI,II rStnxt llI
"

2021 m. kovo 25 d.
Gr

Audito ataskaita apie UAB, Genetiniai i5tekliai,, finansines ataskaitas 2020 m. gruodiio 31 d.

TT]RIIYYS
PUSLAPIS

l.{Zangine dalis
II. Audito apimtis

J
J

IIL Audito ataskaitos naudojimo apribojimas
IV. Audito atlikimo metodika, apimtis ir laikas

3

V.Auditoriaus iSvados modifikavimo prieZasdirl apra5ymas
VI. Finansines ataskaitos ir pasitlymai jq tobulinimui
VII. Vidaus kontrole
VIII. Pastebejimai del specifiniq reikalavimq, nustat5rhl atskiruose teises aktuose
laikymosi
IX. Kiti imones valdymui svarbiis dalykai
X.Kiti finansiniq ataskaitq audito sutartyje numa[ti dalykai

J

4
4
4
4
4
4

G

Audito ataskaita apie UAB ,, Genetiniai i5tekliai,, finansines ataskaitas 2020 m. gruodfio 31 d.

UZdarosios akcines bendroves,, Genetiniai i5tekliai

"

vadovybei ir akcininkams

I. fZangin6 dalis
UAB ,,Genetiniai i5tekliai" Juridiniq asmenq registre iregistruota 2019-01-02 sujungus
UAB ,,Seduvos avininkyst0" ir UAB Upytes eksperimentinis iikis.
Mes atlikome UAB ,, Genetiniai i5tekliai " (toliau Bendroves) finansiniq ataskaiq, kurias
sudaro 2020 m. gruodZio 31 d. balansas ir tE dienE pasibaigusiq metq pelno (nuostoliq) ataskaita,
pinigq srautq ataskaita, nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita, ai5kinamasis ra5tas, iskaitant
reik5mingq apskaitos metodq santraukq, parengtq pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos
standartus. audit4.

II. Audito apimtis
Audito ataskaitoje yra pateikti tik tie reik5mingi dalykai, kuriuos pastebejome audito
aptariami audito metu nustat5rti UAB ,, Genetiniai i5tekliai ,, valdymui ar prieZitrai
svarbiis dalykai. Planuojant ir atliekant finansiniq ataskaitq audit4 nera siekiama nustat5rti visus

metu,

ir

Bendroves valdymui ar prieZiiirai svarbius dalykus , todel audito metu paprastai nenustatomi visi
tokie dalykai.

III. Audito ataskaitos naudojimo apribojimas
Si audito ataskaita yra skirta UAB ,, Genetiniai i5tekliai

" akcininkq, vadovybes
naudojimui ir negali buti naudojama jokiems kitiems tikslams. Si ataskaita negali btiti pateikta
jokiai trediai Saliai be i5ankstinio ra5ytinio UAB ,, Finansq auditas" sutikimo, i5skyrus Lietuvos
Respublkos istatymuose numafitus privalomus audito ataskaitos pateikimo atvejus.
IV. Audito atlikimo metodika apimtis ir laikas.
UAB ,, Genetiniai i5tekliai ,, finansiniai metai yra kalendoriniai metai. 2020 melr4
finansines ataskaitos apima laikotarpi nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodZio 31 d. imtinai.
Audit4 mes atlikome vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos finansiniq ataskaitq audito
istatymu, Tarptautiniais audito standartais, laikantis Tarptautines buhalteriq federacijos
patvirtinto Buhalteriq profesionalq etikos kodekso nuostatq ir kitais tikrinamuoju laikotarpiu
galiojusiais Lietuvos Respublikos teises aktais, reglamentuojandiais buhaltering apskaitq ir
finansiniq ataskaitq sudarym4, ir esama audito praktika. Siuose standartuose yra nustatyta, kad
mes laikytumemes etikos reikalavimq ir planuotume bei atliktume audit4 taip, kad gautume
pakankamq uZtikrinimq del to , ar finansines ataskaitos kaip visuma nera reik5mingai i5kraipltos
del apgaules ar klaidos. Pakankamas uZtikrinimas - tai auk5to lygio uZtikrinimas, o ne garantija,
kad reik5ming4 i5kraipym4, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per audit4 , kuris atliekamas
pagal Tarptautinius audito standartus.
Planavimo etape mes ivertinome reik5mingo i5kraipymo finansinese ataskaitose rizikas,
nustateme reik5mingumo lygi. lnformacija yra reik5minga, jeigu jos nepateikimas ar klaidingas
pateikimas finansinese ataskaitose gali tureti itakos jos vartotojq priimamiems sprendimams.
Remiantis m[sq metodika mes nustateme kiekybines ribas reikSmingumui. Kiekybi5kai tai
sudare 37800 EUR . Planuodami audito procedflry apimtimes naudojome darbin!reik5mingumE.
Sios kiekybines ribos kartu su kokybiniais aspektais padejo mums apibreZti audito apiniti Uei
audito proced[ry pobUdi, atlikimo laik4 ir aprepti.
Mes taikeme detaliuosius ir analitinius testus . Del auditui budingq igimtq apribojimq yra
nei5vengiama rizika, kad kai kurie reik5mingi i5kraipymai finansinese ataskaitose
6ali buti

gruodZio 31 d'
Audito ataskaita apie UAB,, Genetiniai i5tekliai,, finansines ataskaitas 2020 m'

audito
neaptikti, netgi jeigu auditas buvo tinkamai suplanuotas k atliktas pagal Tarptautinius
standartus. AtsiZvelgiant i aukSdiau i5vardintus auditui bfldingus apribojimus, mes
nepastebej ome ap gaules, Lietuvo s Respubliko s teises aktq paZeidimq.

-

Kit +, tikrinamojo pobfdZio darbq, be finansiniq ataskaitq audito, nebuvo.
isvados modifikavimo priezasiiq apraSymas
iSvad4'
Remdamiesi atliktu auditu, 2021m. kovo 25 d. pateikeme bes4lyginq auditoriaus

v. Auditoriaus

VI. Finansinds ataskaitos ir pasiulymai jq tobulinimui
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos |moniq finansinds atskaitomybes fstatymu
Bendrovd parenge Sias finansines ataskaitas : balans4, pelno (nuostoliq) ataskait4, nuosavo
kapitalo pokydiq ataskait4, pinigq srautq ataskait4, aiskinam4ii ra5t4.
Finansines ataskaitoi parengtos pagal Lietuvos Respublikos Verslo apskaitos standartq
reikalavimus. Bendroves taikoma apskiitos politika atitinka Verslo apskaitos standarlq b.i
Lietuvos Respublikos teises aktq, reglamentuojandiq buhaltering apskait4 ir finansiniq ataskaitq
sudarym4 reikalavimams.
fu.iUty-q del apskaitos politikos keitimo bei finansiniq ataskaitq tobulinimo neturime.

VII. Vidaus kontrolO

Bendrovds vadovybe yra atsakingauL vidaus kontrolg, kokia vadovybes nuomone, yra
butina finansinems ataskaitoms parengti be reik5mingq i5kraipymq del apgaules ar klaidq. Vidaus
kontroles sistema apima proced[ras, kurias taiko Bendrovds vadovybd, kad uZtikrintq veiksming4
vadovavim4 , turto uprurg4, klaidq ir apgaules galimybes i5ankstini nustatym4 ir prevencij4,
apskaitos registrq teisingumE ir i5baigtum4 bei patikimos finansines informacijos parengim4
laiku. Audito metu mes atsiivelgeme I Bendroves vidaus kontrolg atlikdami rizikos vertinim4 ir
tam, kad pasirinktume toms aplinkybems tinkamas audito procedlras, tadiau ne tam , kad
pareik5tume nuomong apie Bendrovds vidaus kontroles veiksmingum4.

VI[.

Pastebejimai del specifiniq reikalavimq, nustatytq atskiruose teisOs aktuose
laikymosi

,

Bendrovd specifiniq reikalavimq, nustatl'tq atskiruose teises aktuose, neturi.

IX. Kiti imon6s valdymui svarbfis dalykai.

x. Kiti finansiniq ataskaitq audito sutartyje numatyti dalykai.
Kitq audito sutartyje numatytq dalykq

- papildomq paslaugq, ar ko kita numaty'ta

2021m. kovo 25 d.
PaneveZys

Auditorius Dr4sutis Liatukas
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Audito imones paZymejimo Nr. 00 508

6

nebuvo.

