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Rimantas Perveneckas
APB „Apranga“ generalinis direktorius

2004 metai „Aprangos“ grupei – įspūdingo 
augimo, intensyvios plėtros ir ambicingų projektų 
metai. Mažmeninė prekių apyvarta išaugo 44 proc., 
atidarėme 12 parduotuvių, sukūrėme 10 tūkst. kv. 
m naujų prekybinių plotų, iki 25 proc. padidėjo 
prekių apyvartos dalis užsienio rinkose, sėkmingai 
realizavome 3 „Zara“ projektus, atidarėme „Emporio 
Armani“ bei „GF Ferre“ franšizines parduotuves – šie 
skaičiai ir faktai geriausiai atspindi pasiaukojamą 
vadovų, specialistų ir darbuotojų veiklą.

Natūralu, kad ir akcijų rinka atitinkamai įvertino 
„Aprangos“ pasikeitimus 2004 metais.

Būdami ryškūs drabužių verslo lyderiai Lietuvoje 
ir Pabaltijyje, mes visada sau kėlėme ir kelsime 
maksimalius uždavinius – dirbti su geriausiais 
tarptautiniais prekių ženklais, plėtoti aukščiausio 
europinio lygio parduotuvių tinklą, optimaliai 
išnaudoti rinkos lyderio galią konkurencinėje 
aplinkoje.

Lyderis kiekvieną dieną savo sprendimais, 
projektais ir rezultatais turi tą patvirtinti.
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STATEMENT BY THE  MANAGING DIRECTOR OF THE TRADE COMPANY “APRANGA”

The Year 2004 was the year of spectacular growth, 
intensive development and ambitious projects 
for “Apranga” Group. 44 per cent increase of the 
turnover of retail goods, opening of 12 shops, 
building of 10 000 sq m of new trading areas, up 
to 25 per cent growth of the goods’ turnover on 
foreign markets, successful realization of 3 “Zara” 
projects, setting up of “Emporio Armani” and “GF 
Ferre” franchise shops – these are the numbers and 
facts to reflect the selfless activities of managers,
specialists and employees at its best.

Naturally, the share market has respectively eval-
uated the changes in “Apranga” in 2004 as well.

As distinguished leaders in apparel business in 
Lithuania and the Baltic States, we have always 
been and will be setting ultimate objectives for 
ourselves: work with the best international trade-
marks, development of shop network of the su-
preme European level, and optimal exploitation of 
the power of the market leader in the competitive 
environment.

This must be proved by the leader by its solu-
tions, projects and results each single day.

APB „APRANGA“ GENERALINIO DIREKTORIAUS ŽODIS
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Mr. Rimantas Perveneckas 
APB “Apranga” Managing Director



5

„Aprangos“ grupės prekybos tinklo apyvarta (mln. litų)
 The turnover of APRANGA group retail chain  (LTL million)

PAGRINDINIAI „APRANGOS“ GRUPĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

REVIEW OF FINANCIAL RESULTS OF “APRANGA” GROUP
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PAGRINDINIAI „APRANGOS“ GRUPĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

REVIEW OF FINANCIAL RESULTS OF “APRANGA” GROUP

„Aprangos“ grupės parduotuvių tinklo augimas
The development of APRANGA group chain
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„Aprangos“ grupės pelnas prieš apmokestinimą (mln. litų)
The profit of APRANGA group before taxes (LTL million)

APB „Apranga“ akcijų kainos dinamika 2004 metais (litais)
Dinamics of value of trade company APRANGA shares in 2004 (in LTL)

  

PAGRINDINIAI „APRANGOS“ GRUPĖS FINANSINIAI RODIKLIAI

REVIEW OF FINANCIAL RESULTS OF “APRANGA” GROUP
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Koncernui „MG Baltic“ priklauso 33 Lietuvos įmonės. 
Koncerno konsoliduotasis grynasis pardavimas 2004 m. – 801 mln. litų.
„MG Baltic“ valdomose įmonėse dirba apie 2 850 darbuotojų. 

Akcinė prekybos bendrovė „Apranga“ – tai: 

Didžiausia prekybos drabužiais kompanija Lietuvoje – jauna, šiuolaikiška, nuolat auganti ir tobulėjanti; 
Daugiau nei 25 tūkst. kvadratinių metrų prekybos salių ploto; 
Mažmeninės drabužių prekybos lyderė Lietuvoje, užimanti  apie 30 proc. šalies drabužių parduotuvių rinkos; 
Parduotuvių sistemos („Apranga“, „Aprangos galerija“, „City“) ir atskirų prekių ženklų parduotuvės („Emporio 
Armani“, „GF Ferre“,„Hugo Boss“, „MaxMara“, „La Perla“, „Betty Barclay“, „Mango“, „Mexx“, „Jack&Jones/
Only“) bei franšizės parduotuvės „Zara“; 
40 parduotuvių tinklas: Vilniuje – 17, Kaune – 6, Klaipėdoje – 5, Šiauliuose ir Panevėžyje po vieną, Rygoje -  9, 
Taline – 1;
Atstovavimas daugiau nei 40-čiai gerai žinomų Europos drabužių gamybos bendrovių ir prekių ženklų; 
Per 200 drabužių tiekėjų iš Lietuvos, Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Danijos, Olandijos ir kitų Europos valsty-
bių; 
Daugiau kaip 136 mln. Lt apyvarta 2004 metais; 
Darni ir dinamiška 700 žmonių komanda, dirbanti pirkėjų labui. 

Esminės kompanijos vertybės ir principai

Mes siekiame nuolat didinti vartotojų skaičių, formuodami asortimentą, atitinkantį realius jų poreikius ir gali-
mybes; 
Mes gerbiame savo nuolatinius klientus ir ieškome būdų jų poreikiams patenkinti; 
Mes žinome, kad visuomet yra dar geresnis būdas aptarnauti pirkėją, ir to siekiame. 

APB „Apranga“ – koncerno „MG Baltic“ dalis
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2004-ųjų pabaigoje „Aprangos“ grupę sudarė 5 įmonės, dirbančios Lietuvos, Latvijos ir Estijos rinkose: APB „Ap-
ranga“, kontroliuojanti prekybos tinklus ir jų veiklą  Lietuvoje; SIA „Apranga“,  kontroliuojanti prekybos tinklus 
ir jų veiklą  Latvijoje; UAB „Apranga LT“; SIA „Apranga LV“ ir OU „Apranga Estonia“ – „Zara“ operatorės Baltijos 
šalyse.

APRANGOS STRUKTŪRA

APB „Apranga“ priklauso investiciniam holdingui „MG Baltic Investment“, kuris kartu su didmeninės prekybos bei 
prekybos paslaugų holdingu „MG Baltic Trade“ bei nekilnojamojo turto holdingu „MG Valda“ sudaro koncerną 
„MG Baltic“.



Trade company “Apranga” is a part of concern “MG BALTIC”
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33 Lithuanian enterprises belong to “MG Baltic”. 
 The concern’s consolidated net sales in 2004 reached LTL 801 million.
2 850 employees work in the enterprises belonging to “MG Baltic”.

A profile of joint stock trading company “Apranga”:
  
The largest clothes trading company in Lithuania – young, modern and constantly improving;  
Trading space of over 25 000 square meters;  
The leader of retail clothing trade in Lithuania occupying about 30% of the retail clothing store market of 
Lithuania; 
Trade systems (“Apranga”, “Aprangos galerija”, “City”) and monobrand stores (“Emporio Armani”, “GF Ferre”, 
“Hugo Boss”, “MaxMara”, “La Perla”, “Betty Barclay”, “Mango”, “Mexx”, “Jack&Jones/Only”), and franchise 
stores “Zara”;
Chain of 40 stores: Vilnius - 17, Kaunas - 6, Klaipėda - 5, Šiauliai and Panevėžys – 1 in each city, Riga - 9, 
Tallinn - 1; 
Representing more than 40 well-known European clothing companies and trademarks;   
Over 200 garment suppliers from Lithuania, Germany, France, Italy, Denmark, Holland and other European 
countries; 
Retail turnover of more than LTL 136 million in 2004; 
Harmonious and dynamic team of 700 employees working for high customer satisfaction

Fundamental values and principles of the company
  
We are striving to continuously increase the number of consumers by developing the assortment in line with the 
actual needs and possibilities of the customers;  
We respect our regular clients and are searching for the ways to satisfy their needs;  
We know that the client can always be provided with improved service, and we are seeking to justify this 
attitude.  

STRUCTURE OF THE COMPANY

At the end of 2004, the “Apranga” group consisted of five enterprises trading on the Lithuanian, Latvian and
Estonian markets: joint stock trading company “Apranga”, which controls the store chains and their activities in 
Lithuania; SIA “Apranga”, which controls the store chains and their activities in Latvia; UAB “Apranga LT”; SIA 
“Apranga LV” and OU “Apranga Estonia” – are “Zara” operators in the Baltic states.

Trade company “APRANGA” belongs to the investment holding “MG BALTIC INVESTMENT”, which together with 
the wholesale and trade service holding “MG BALTIC TRADE and the real estate holding “MG VALDA” makes up 
the “MG BALTIC”.



Istorija

Įsteigiama valstybinė drabužių ir avalynės didmeninės prekybos bazė.
Valstybinė didmeninės prekybos bazė užsiima mažmenine prekyba drabužiais. Tais pačiais metais įmonė           
privatizuojama. 
Privatizavus valstybinę drabužių didmeninės prekybos bazę įregistruojama akcinė prekybos bendrovė 
„Apranga“ bei atidaroma to paties pavadinimo parduotuvė. Po privatizacijos bendrovė atsisakė didmeni-
nės prekybos funkcijų ir ėmė plėsti nuosavą mažmeninės prekybos tinklą Lietuvoje.
Pirkėjams duris atveria „Aprangos salonas“ – moderni drabužių parduotuvė, pirmiausiai skirta verslo pa-
saulio atstovams. Tai „Aprangos salono“ prekybos sistemos pradžia. 
Lietuvos drabužių rinkoje dar viena naujiena – Vilniuje atidaroma parduotuvė, kurios asortimentas skirtas 
jauniems ir gyvenantiems savaip – „Aprangos galerija“.
„Apranga“ žengia aukštosios mados link ir Lietuvos elitą pradžiugina išskirtiniu interjeru bei asortimentu 
naujojoje parduotuvėje „Mados linija“. Tai „boutique“, kuri yra pirmoji Rytų Europoje „Joop!“ prekės 
ženklo „parduotuvė parduotuvėje“, nors čia prekiaujama ne tik „Joop!“, bet ir kitų prekių ženklų drabu-
žiais.
Į „Aprangos“ šeimą įsilieja pirmoji Baltijos šalyse ispaniško moteriškų drabužių prekybos tinklo parduo-
tuvė „Mango“. 
Atidaroma prestižinių vyriškų drabužių mados lyderio „Hugo Boss“ prekės ženklo parduotuvė.
Parduotuvių sistema „Aprangos salonas“ pakeitė savo pavadinimą į „City“.
Atidaryta „MaxMara“ – vieno garsiausių Italijos prekės ženklų – parduotuvė moterims Vilniuje. 2003-ųjų 
pradžioje pirmieji žingsniai Latvijos rinkoje. Pirmoji parduotuvė – sausio mėnesį atidaryta „Hugo Boss“. 
Iki metų pabaigos Rygoje atidarytos „Betty Barclay“, „City“, „Apranga“, „Jack&Jones Only“ parduotuvės. 
2003-ųjų liepos mėnesį APB „Apranga“ gavo EFQM sertifikatą. 
Įspūdingos plėtros bendrovės istorijoje metai – 11 naujų ar rekonstruotų parduotuvių.Vasarį Vilniuje, 
moderniame prekybos centre „Europa“ atidarytos parduotuvės „Apranga“ ir „City“ bei pirmoji Lietuvoje 
„Mexx“ prekės ženklo parduotuvė. Balandį Klaipėdoje atidaryta jau trečioji Lietuvoje „Mango“ parduotuvė, 
į naujas patalpas greta persikėlė „Aprangos galerijos“ parduotuvė. Gegužę su „Inditex“ grupe pasirašyta 
franšizės sutartis, suteikianti teisę atidaryti „Zara“ parduotuves Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Rugpjūtį 
žengti pirmieji žingsniai Estijoje – Taline atidaryta pirmoji „Zara“ parduotuvė Baltijos šalyse. Rugpjūtį 
„Zara“ parduotuvė atidaryta Rygoje. Čia taip pat atidaryta  pirmoji Rytų Europoje „Emporio Armani“ par-
duotuvė. Spalį Rygoje atidaryta pirmoji Rytų Europoje naujos koncepcijos „GF Ferre“ parduotuvė. Spalį 
atidaryta antroji „Aprangos“ parduotuvė Rygoje ir jau devintoji „Aprangos“ grupės parduotuvė Latvijoje 
per 20 veiklos mėnesių šioje rinkoje. Lapkritį Vilniuje atidaryta pirmoji „Zara“ parduotuvė Lietuvoje. 
Lapkritį perimtas prabangaus apatinio trikotažo „La Perla“ verslas Lietuvoje.
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Establishment of a state wholesale depot for trading in clothes and footwear.
The state wholesale depot starts retail trading in clothes. The enterprise is privatised the same year. 
Following the privatisation of the state wholesale depot for trading in clothes, the joint stock trading 
company “Apranga” is registered and a store of the same name is opened.After the privatisation, the 
company gave up the wholesale trade functions and started to expand its own retail trade network in 
Lithuania.
Customers are invited to a newly opened “Aprangos Salonas”, a modern clothing store primarily intended 
for business people. This marked the start of the trade system “Aprangos Salonas”.
Another piece of news in the clothing market of Lithuania - a new store is opened in Vilnius offering the 
assortment intended for the young people following their own way of life, called “Aprangos Galerija”.
Apranga makes a step towards the high fashion by offering an exclusive interior and assortment of a new 
store “Mados Linija”. This boutique is the first “store in a store” under the trademark “Joop!” in Eastern 
Europe. However, its assortment is not limited to just “Joop!” 
The store “Mango”, which is the first of the Spanish ladies’ wear chain in the Baltic States, joins the 
“Apranga” family.
A store is opened trading in garments bearing the trademark of HUGO BOSS, the exclusive men’s wear 
fashion leader.
The trade system “Aprangos Salonas” changes its name to “City”.
A store for women offering the goods of one of the most famous Italian trademarks – “MaxMara” – was 
opened in Vilnius. At the beginning of 2003, “Apranga” made its first steps in Latvia. The first store 
– “Hugo Boss” – was opened in January an by the end of the year, stores “Betty Barclay”, “City”, “Apran-
ga”, “Jack&Jones Only” were also opened. In July 2003, Apranga received the EFQM certificate.
This was a remarkable year in the expansion of the company: 11 new and renovated shops were opened. 
In February, the stores “Apranga” and “City” together with the first“Mexx” store in Lithuania, were 
opened in Vilnius’ modern shopping centre “Europa”.  In April, the third “Mango” store in Lithuania was 
opened and  “Aprangos Galeija” moved into a new trading area nearby in Klaipėda.A franchise contract 
with the company “Inditex” giving the right to open the stores “Zara” in Lithuania, Latvia and Estonia 
was signed in May. In August, the first steps were made in Estonia with the first “Zara” store in the Bal-
tic states opened in Tallinn. In August, another “Zara” store was opened in Riga and the first “Emporio 
Armani” store in Eastern Europe was also opened there. In October, the first new-concept “GF Ferre” 
store in Eastern Europe also in Riga. Again in October, the second “Apranga” store (which was already 
the ninth store belonging to the “Apranga” group in Latvia within 20 months) was opened in Riga. In 
November, the first “Zara” store in Lithuania opened in Vilnius. In November, the trade in the luxurious 
underwear “La Perla” was taken over.

Our history
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1994 m. 
balandis

1996 m. 
rugpjūtis

„Apranga“, 
Vilnius

„Aprangos salonas“, 
Vilnius „Elegancija“, Vilnius 

„Aprangos galerija“, 
Vilnius 

1992 m.
balandis

1999 m. 
kovas

1999 m. 
rugsėjis

2000 m. 
rugsėjis

„Mango“, Vilnius

1998 m. 
spalis

„Aprangos salonas“, 
Kaunas

„Mados linija“, 
Vilnius

Apranga, p. c. Maxima,
Klaipėda

„Apranga“, 
Ukmergės Maxima,  

Vilnius

2000 m. 
lapkritis

„Apranga“, 
Panevėžys 

„Apranga“, 
„Aprangos galerija“, 

Šiauliai 

2001 m. 
gruodis

„Apranga“, 
p.c. Akropolis,  

Vilnius 

2001 m. 
gegužė

2002 m. 
gegužė

„Mango“, Kaunas

2003 m. 
sausis

„Hugo Boss“, Ryga

2003 m. 
kovas

„MaxMara“, Vilnius
„Aprangos galerija“, 

p. c. Akropolis, Vilnius 

2003 m. 
rugsėjis

„Apranga“, 
p.c. Domina, Ryga

„Jack&Jones . Only“,
Ryga

2003 m. 
lapkritis

„City men&women“, 
Ryga

„City“, p. c. Europa, 
Vilnius 

2004 m. 
gegužė

„Zara“, Talinas

2004 m. 
rugpjūtis

„Zara“, Ryga

„Apranga“, 
p.c. Alfa, Ryga

2004 m. 
spalis

„GF Ferre“, Ryga „Zara“, Vilnius

2004 m. 
lapkritis

„Apranga“, Vilnius



1997 m. 
spalis

„Aprangos galerija“, 
Vilnius 

1998 m. 
kovas

„Aprangos galerija“, 
Kaunas

„Aprangos galerija“, 
Klaipėda

„Aprangos salonas“, 
Klaipėda

2000 m. 
gruodis

„Apranga“, 
p. c. Maxima, Kaunas

2001 m.
vasaris

„Hugo Boss“, Vilnius

2002 m. 
rugsėjis

„City women“, Vilnius

„Aprangos salonas“ 
Klaipėdoje pervadintas į 

„City men&women“. 
 

„Elegancija“ 
rekonstruota į 

„IšparduotuvęA“ „City men“, Vilnius

„Betty Barclay“, Ryga

2003 m. 
gegužė

„City women“,
„Apranga/City men“, 

Kaunas

2004 m. 
vasaris

„Apranga“, p. c. Europa, 
Vilnius

„Mexx“, p. c. Europa, 
Vilnius

„Emporio Armani“,
Ryga

„La Perla“, Vilnius 







APB”APRANGA” IR DUKTERINĖS ĮMONĖS

Nepriklausomo auditoriaus išvada bei finansinės ataskaitos už metus, pasibaigusius 
2004 m. gruodžio 31 d.
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UAB „Deloitte & Touche“
įm. k. 1115 25235
PVM k. LT115252314
Reg. Nr. UĮ 95-95
Aludarių g. 2
LT-01113 Vilnius
Lietuva

Tel.    +370 5 249 7425
Faks. +370 5 212 6844
www.deloitte.lt

Audit. Tax. Consulting. Financial Advisory. Member of
Deloitte Touche Tohmatsu

Deloitte &Touche
Vilnius, Lietuva
2004 m. balandžio 18 d.

APB „Apranga“ akcininkams:

Mes atlikome APB „Apranga” (toliau – Įmonė) ir APB „Apranga” bei dukterinių įmonių (toliau – Grupė) 2004  
m. gruodžio 31 d. balansų ir su jais susijusių tada pasibaigusių metų pelno (nuostolių), pinigų srautų ir nuosa-
vybės pokyčių ataskaitų auditą. Už šias finansines ataskaitas atsako Įmonės vadovybė. Mūsų pareiga, remiantis
atliktu auditu, pareikšti nuomonę apie šias finansines ataskaitas.

Mes atlikome auditą pagal Tarptautinius audito standartus. Šie standartai reikalauja, kad auditas būtų pla-
nuojamas ir vykdomas taip, kad būtų surinkta pakankamai įrodymų, kurie auditorius įtikintų, jog finansinėse
ataskaitose nėra jokių reikšmingų netikslumų. Atliekant auditą pasirinktinai tikrinami dokumentai, įrodantys 
finansinėse ataskaitose pateiktų sumų bei priedų prie finansinių ataskaitų teisingumą. Auditas taip pat įver-
tina taikytus apskaitos principus, svarbius Įmonės vadovybės sprendimus ir bendrą finansinės atskaitomybės
pateikimą. Manome, kad atliktas auditas yra pakankamas pagrindas nuomonei pareikšti.

Mes nebuvome paskirti Įmonės ir Grupės auditoriumi ir neatlikome 2003 m. gruodžio 31 d. balanso, kurio 
koregavimai, jei tokie būtų, galėtų reikšmingai įtakoti 2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelną (nuo-
stolį), pinigų srautus bei nuosavybės pokyčius, audito, dėl to mes negalime pareikšti ir nepareiškiame nuo-
monės apie 2004 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų pelno (nuostolio), pinigų srautų bei nuosavybės pokyčių 
ataskaitas.

Mūsų nuomone, aukščiau paminėti balansai visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi Įmonės ir Grupės 
2004 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

Mes neatlikome 2003 m. gruodžio 31 d. įmonės ir Grupės finansinių ataskaitų audito, todėl mes nepareiškiame

nuomonės apie jas.

1.

2.

3.

4.

5.

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA



APB”APRANGA” IR DUKTERINĖS ĮMONĖS

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2005 m. balandžio 18 d.:

Pasta-
bos

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Pardavimai 3 115.466 80.797 97.689 80.994

Pardavimų savikaina 3 (66,256) (48,040) (61,669) (50,412)

BENDRASIS PELNAS 49.210 32.757 36.020 30.582

Veiklos sąnaudos 4 (41,313) (26,951) (30,240) (24,732)

VEIKLOS PELNAS 7.897 5.806 5.780 5.850

Kitos veiklos grynosios pajamos 5 1.531 1.202 1.803 1.269

Finansinės sąnaudos 6 (2,111) (550) (1,245) (374)

PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 7.317 6.458 6.338 6.745

Pelno mokesčio sąnaudos 7 (1,235) (995) (974) (995)

GRYNASIS PELNAS 6.082 5.463 5.364 5.750

PELNAS VIENAI AKCIJAI, LT 10 0.69 0.62 0.61 0.65

86

............................................................
Rimantas Perveneckas 
General Director

...........................................................
Saulius Bačauskas 
Chief Financial Officer



APB”APRANGA” IR DUKTERINĖS ĮMONĖS

BALANSAS
2004 M. GRUODŽIO 31 D.

(Tęsinys kitame puslapyje)

TURTAS

Pastabos

GRUPĖ ĮMONĖ

Ilgalaikis turtas
2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Materialus turtas 11 58.244 36.245 34.209 31.533

Nematerialus turtas 12 613 593 554 593

Investicijos į dukterines įmones 13 - - 4.108 286.000

Pardavimui skirtos investicijos 14 7.960 9.078 7.960 9.078

Po vienerių metų gautinos sumos 459 286 309 2.265

Ilgalaikis turtas iš viso 67.276 46.202 47.140 43.755

Trumpalaikis turtas

Atsargos 15 31.200 21.596 23.603 18.956

Prekybos ir kitos gautinos sumos 16 2.898 2.324 18.626 2.423

Pardavimui skirtos investicijos 14 1.118 - 1.118 -

Pinigai ir pinigų ekvivalentai 17 1.229 846 820 735

Trumpalaikis turtas iš viso 36.445 24.766 44.167 22.114

TURTAS IŠ VISO 103.721 70.968 91.307 65.869
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BALANSAS
2004 M. GRUODŽIO 31 D.

Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2005 m. balandžio 18 d.:

(Pabaiga)

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Pastabos

GRUPĖ ĮMONĖ

Kapitalas ir rezervai 2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Akcinis kapitalas 18 8.823 8.823 8.823 8.823

Įstatymo numatyti rezervai 19 748 461 748 461

Kiti rezervai - 25.001 - 25.001

Akcijų priedai 441 441 441 441

Valiutos kurso pokyčių įtaka -212 -36 34 -

Sukauptas pelnas 34.482 5.450 47.140 5.750

Nuosavas kapitalas ir rezervai iš viso 44.282 40.140 44.076 40.476

Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikės paskolos 20 28.509 5.110 28.509 -

Atidėtų mokesčių įsipareigojimai 8 301.000 - 103.000 -

Ilgalaikės išperkamosios nuomos mokėtinos 
sumos

21 928.000 1.513 928.000 1.513

 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 84 687 85 672

Ilgalaikiai įsipareigojimai iš viso 29.822 7.310 29.625 2.185

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 22 14.894 8.148 7.851 7.85

Išleistos obligacijos 23 7.156 - 7.156 -

Ilgalaikių išperkamosios nuomos mokėtinų 
sumų einamųjų metų dalis

21 599 512 599 512

Trumpalaikės paskolos 20 6.968 10.858 2 14.846

Trumpalaikiai įsipareigojimai iš viso 29.617 23.518 17.606 23.208

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 
IŠ VISO

103.721 70.968 91.307 65.869
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

 
 GRUPĖ Akcinis 

kapitalas 
tūkst. Lt 

Įstatymo 
numatyti 
rezervai  
tūkst. Lt 

Akcijų 
priedai 
tūkst. Lt 

Kiti 
rezervai  
tūkst. Lt 

Valiutos 
kurso 
pokyčių 
įtaka 
tūkst. Lt 

Sukauptas 
pelnas  
tūkst. Lt 

Viso 
tūkst. Lt 

Likutis
2002 m. gruodžio 31 d.
(Neaudituota) 8.823 461 441 19.927 (4) 5.061 34.709

Kitų rezervų formavimas - - - 5.074 - (5.074) -

Neigiama valiutos kurso įtaka - - - - (32) - (32)

Grynasis metų pelnas - - - - - 5.463 5.463

Likutis
2003 m. gruodžio 31 d.
(Neaudituota) 8.823 461 441 25.001 (36) 5.450 40.140

Pervedimas į įstatymų numatytus 
rezervus - 287 - - - (287) 40.140

Kitų rezervų sumažinimas - - - (25.001) - 25.001 -

Neigiama valiutos kurso įtaka - - - - (176) - -

Išmokėti dividendai (9 pastaba) - - - - - (1.764) (176)

Grynasis metų pelnas - - - - - 6.082 (1.764)

Likutis
2004 m. gruodžio 31 d. 8.823 748 - - (212) 34.482 44.282
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NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2005 m. balandžio 18 d.:

(Pabaiga)

ĮMONĖ Akcinis 
kapitalas
tūkst. Lt

Įstatymo 
numatyti
rezervai
tūkst. Lt

Akcijų priedai
tūkst. Lt

Kiti rezervai
tūkst. Lt

Sukauptas 
pelnas
tūkst. Lt

Viso
tūkst. Lt

Likutis
2002 m. gruodžio 31 d.
(Neaudituota)

8.823 461 441 19.927 5.074 34.726

Kitų rezervų formavimas - - - 5 (5,074) -

Grynasis metų pelnas - - - - 5.750 5.750

Likutis
2003 m. gruodžio 31 d.
(Neaudituota)

8.823 461 441 25.001 5.750 40.476

Pervedimas į įstatymų
numatytus rezervus

- 287 - - (287) -

Kitų rezervų sumažinimas (25,001) 25.001 -

Išmokėti dividendai (9 pastaba) - - - - (1,764) (1,764)

Grynasis metų pelnas - - - - 5.364 5.364

Likutis
2004 m. gruodžio 31 d.  

8.823 748 441 - 34.064 44.076
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APB”APRANGA” IR DUKTERINĖS ĮMONĖS

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

Toliau pateiktos pastabos yra neatskiriama šių finansinių ataskaitų dalis. 
Finansinės ataskaitos patvirtintos ir pasirašytos 2005 m. balandžio 18 d.:

PAGRINDINĖ VEIKLA 
GRUPĖ ĮMONĖ
2004
tūkst. Lt

Neaudituota 2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota 2003
tūkst.Lt

Pelnas prieš apmokestinimą 7.317 6.458 6.338 6.745

Koregavimai: 

Nusidėvėjimas ir amortizacija 5 4 4 3

Nuostolis, pardavus ilgalaikį turtą 25 - 25 -

Grynosios palūkanų sąnaudos 1.477 667 896 632

Pagrindinės veiklos pinigų 
srautai prieš trumpalaikio turto ir 
įsipareigojimų pasikeitimus 14 11 11 10.729

Atsargų padidėjimas (9,604) (4,859) (4,647) (2,219)

Gautinų sumų padidėjimas (302) (806) (14,247) (3,289)

Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš 
valiutų kurso pokyčio 167 (36) - -

Mokėtinų sumų padidėjimas 6.600 1.772 (177) 1.634

Pinigai gauti (panaudoti) iš 
pagrindinės Įmonė veiklos 11.123 7.005 (8,003) 6.855

Sumokėtas pelno mokestis (1,680) (1,124) (1,091) (1,124)

Sumokėtos palūkanos (1,482) (674) (1,124) (674)

GRYNIEJI PINIGAI GAUTI 
(PANAUDOTI) PAGRINDINĖJE 
VEIKLOJE 7.633 5.207 (10,218) 5.057

INVESTICINĖ VEIKLA

Gautos palūkanos 5 7 195 42

Ilgalaikio turto įsigijimai (27,440) (9,686) (6,409) (4,532)

Dukterinių įmonių įsigijimai - - (3,822) -

Investicijų, skirtų pardavimui, 
įsigijimai - (4,002) - (4,002)

GRYNIEJI PINIGAI, PANAUDOTI 
FINANSINĖJE VEIKLOJE (27,435) (13,681) (10,036) (8,492)

FINANSINĖ VEIKLA

Sumokėti dividendai (1,764) - (1,764) -

Gautos (grąžintos) paskolos grynąja 
verte 15.509 9.758 15.663 4.620

Išperkamosios nuomos mokėjimai (560) (1,039) (560) (1,039)

Įplaukos iš obligacijų išleidimo 7.000 - 7.000 -

GRYNIEJI PINIGAI GAUTI IŠ 
FINANSINĖS VEIKLOS 20.185 8.719 20.339 3.581

GRYNŲJŲ PINIGŲ PADIDĖJIMAS 383 245 85 146

GRYNIEJI PINIGAI METŲ PRADŽIOJE 846 601 735 589

GRYNIEJI PINIGAI METŲ PABAIGOJE 1.229 846 820 735
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1. BENDRA INFORMACIJA

APB “Apranga” (Įmonė) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 1993 m. kovo mėn. Pagrindinė Įmonės buveinė yra 
Vilniuje, Kirtimų g. 51, Lietuvoje. Pagrindinė Įmonės ir dukterinių įmonių veikla yra mažmeninė prekyba vyriš-
kais ir moteriškais drabužiais.
Grupę sudaro APB “Apranga”, patronuojanti įmonė, ir jos pilnai valdomos dukterinės įmonės SIA Apranga, SIA 
Apranga LV, OU Apranga Estonia ir UAB “Apranga LT”.
Pateiktos finansinės ataskaitos yra pateiktos nacionaline Lietuvos valiuta - Litais (Lt).

2. SVARBIAUSI APSKAITOS PRINCIPAI

Ataskaitų parengimo pagrindas
Pateiktos finansinės ataskaitos buvo parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), 
remiantis įsigijimo vertės principu, išskyrus tam tikro ilgalaikio turto perkainavimą. Toliau apibūdinti svarbiausi 
apskaitos principai.
Konsolidavimo principai
Konsoliduotos finansinės atskaitos apima Įmonės ir jos kontroliuojamų įmonių (dukterinių įmonių) finansines 
ataskaitas kiekvienų metų gruodžio 31 d. Kontrolė reiškia Įmonės galią valdyti kitos įmonės, į kurią investuotas 
kapitalas, finansų ir veiklos politiką, siekiant iš to gauti naudos.
Dukterinės įmonės turtas ir įsipareigojimai įsigijimo dieną yra įvertinami tikrąja verte. Bet koks teigiamas skirtu-
mas tarp investicijų įsigijimo savikainos ir Įmonei priklausančio grynojo turto dalies dukterinėje įmonėje pripa-
žįstamas prestižu. Neigiamas skirtumas tarp investicijų įsigijimo savikainos ir Įmonei priklausančio grynojo turto 
dalies dukterinėje įmonėje pripažįstamas neigiamu prestižu. Neigiamo prestižo dalis, susijusi su sąnaudomis, 
numatytomis įmonės įsigijimo plane, kurios gali būti patikimai įvertintos ir kuri nėra numatytas įsipareigojimas 
įsigijimo datai, pripažįstama pajamomis pelno (nuostolio) ataskaitoje, kai ateities sąnaudos patiriamos. Jeigu 
šios numatytos sąnaudos nėra pripažįstamos numatytais periodais, neigiamo prestižo dalis, nesusijusi su nu-
matytomis sąnaudomis ir nuostoliu ateityje, yra amortizuojama ir pripažįstama pajamomis per įsigytos įmonės 
vidutinį likusį ilgalaikio turto nusidėvėjimo/amortizacijos periodą. Neigiamo prestižo dalis, viršijanti įsigytosios 
įmonės ilgalaikio turto tikrąją vertę, pripažįstama pajamomis iš karto.
Mažumos akcininkų dalis yra turto ir įsipareigojimų tikrosios vertės mažumos proporcija. Nuostoliai, kurie yra 
priskirti mažumos daliai ir kurie viršija jos dydį, priskiriami patronuojančiai įmonei.
Dukterinės įmonės konsoliduojamos nuo dienos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojama nuo 
dienos, kai ši kontrolė prarandama. Visi Grupės įmonių tarpusavio balansiniai likučiai, sandoriai bei tarpusavio 
operacijų nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš finansinių ataskaitų buvo eliminuoti. Dukterinių įmonių finansinės 
ataskaitos buvo pertvarkytos, kad atitiktų patronuojančios įmonės apskaitos politiką.
Investicijos į dukterines įmones
Atskiroje patronuojančios įmonės finansinėje atskaitomybėje investicijos į dukterines įmones yra apskaitomos 
įsigijimo verte. Investicijų vertė mažinama pripažįstant investicijų vertės sumažėjimą. Toks vertės mažinimas 
yra vertinamas ir taikomas kiekvienai investicijai atskirai.
Pardavimui skirtos investicijos
Investicijos, kurias ketinama laikyti neribojamą laiką ir kurios gali būti parduotos iškilus likvidumo poreikiui 
arba pasikeitus palūkanų normoms, klasifikuojamos kaip pardavimui skirtos investicijos ir parodomos kaip ilga-
laikis turtas, nebent vadovybė turi aiškius ketinimus perleisti šias investicijas per 12 mėn. nuo balanso sudarymo 
dienos.

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
Už METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODžIO 31 D.
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Pardavimui skirtos investicijos pripažįstamos sandorio dieną ir pradžioje apskaitomos įsigijimo verte, vėliau 
yra perkainojamos tikrąją verte. Nekotiruojami nuosavybės vertybiniai popieriai apskaitomi įsigijimo verte, at-
ėmus vertės sumažėjimą. Pelnas ar nuostolis iš turimų pardavimui nuosavybės vertybinių popierių įtraukiamas 
į ataskaitinio laikotarpio pelno (nuostolio) ataskaitą.

Pajamų ir su jomis susijusių sąnaudų pripažinimas
Pajamos yra apskaitomos kaupimo principu, kai jos uždirbamos. Sąnaudos yra priskiriamos toms pajamoms, 
kurias uždirbant jos buvo patirtos.

Nuomos apskaita
Nuoma yra pripažįstama išperkamąja, kai pagal nuomos sąlygas perduodama iš esmės visa rizika ir nauda, su-
sijusi su turto nuosavybe. Turto nuoma, kai nuomotojui lieka reikšminga rizikos dalis ir nuosavybės teikiama 
nauda, laikoma veiklos nuoma.

Grupė kaip nuomotoja
Veiklos nuomos pajamos yra pripažįstamos tiesiogiai proporcingu metodu per visą nuomos
laikotarpį.

Grupė kaip nuomininkas
Turtas, įsigytas išperkamosios nuomos būdu, pripažįstamas Grupės turtu įsigijimo dieną esama tikrąja verte. 
Atitinkamai, įsipareigojimai nuomotojui atsispindėti balanse kaip išperkamosios nuomos mokėtinos sumos. 
Finansiniai kaštai, susidarę dėl skirtumo tarp visų išperkamosios nuomos mokėtinų sumų ir įsigyto turto 
tikrosios vertės, pelno (nuostolio) ataskaitoje yra pripažįstami per išperkamosios nuomos laikotarpį taip, kad 
sudarytų pastovią periodišką palūkanų sumą likusiam įsipareigojimų balansui.
Veiklos nuomos mokėjimai pelno (nuostolio) ataskaitoje yra pripažįstami sąnaudomis tiesiogiai proporcingu 
metodu per visą nuomos laikotarpį.

Užsienio valiuta
Operacijos užsienio valiuta yra konvertuojamos į litus oficialiu, tą dieną Lietuvos banko nustatytu kursu, kuris 
apytiksliai lygus rinkos kursui. Piniginis turtas ir įsipareigojimai yra konvertuojami į litus balanso sudarymo 
dienos valiutos kursu. Pelnas arba nuostolis dėl valiutos kurso pasikeitimo įtraukiamos į metinę pelno (nuo-
stolio) ataskaitą.
Konsoliduojant finansinę atsikaitomybę, užsienio įmonės turtas ir įsipareigojimai perskaičiuojami pagal balan-
so sudarymo dienos valiutos kursą. Pajamos ir sąnaudos perskaičiuojamos pagal vidutinį laikotarpio valiutos 
kursą. Visi valiutų skirtumai, atsiradę dėl užsienio įmonės finansinių rodiklių perskaičiavimo, registruojami 
nuosavo kapitalo dalyje ir klasifikuojami kaip Grupės perkainojimo rezervas.
2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. balanso sudarymui buvo naudoti šie valiutų kursai:

Mokesčiai
Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos yra apskaičiuotos nuo metų pelno, pakoreguoto tam tikromis pelno 
mokesčio nemažinančiomis/nedidinančiomis sąnaudomis/pajamomis. Pelno mokesčio sąnaudos apskaičiuotos 
taikant pelno mokesčio normą, galiojusią balanso sudarymo dieną.
Atidėtas pelno mokestis apskaitomas įsipareigojimų metodu, atsižvelgiant į būsimus mokesčių tikslais atsi-

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

         2004           2003 
1 USD =    2.5345 Lt 1 USD =    2.7621 Lt
1 EUR =    3.4528 Lt 1 EUR =    3.4528 Lt
1 LVL =    4.9527 Lt 1 LVL =    5.1629 Lt
10 EEK =    2.2067 Lt 10 EEK =    2.2070 Lt
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FINANSINIŲ ATASKAITŲ PASTABOS
UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

randančius skirtumus tarp turto ir įsipareigojimų apskaitinės vertės finansinėse ataskaitose ir jų atitinkamos 
mokestinės bazės. Atidėtų mokesčių turtas ir įsipareigojimai yra įvertinami naudojant galiojančią mokesčio 
normą, kuri taikoma metų, kuriais šiuos laikinus skirtumus numatoma padengti arba apmokėti, apmokestina-
majam pelnui apskaičiuoti. Atidėtų mokesčių įsipareigojimai yra pripažįstami visiems laikiniems skirtumams, 
kurie vėliau didins mokestinį pelną, o atidėtų mokesčių turtas pripažįstamas tik ta dalimi, kuri tikėtinai at-
eityje mažins mokestinį pelną.
Atidėtų mokesčių sąnaudos ar pajamos pripažįstamos pelno (nuostolio) ataskaitoje, išskyrus tuos atvejus, kai 
jos susijusios su straipsniais apskaitomais nuosavame kapitale, kuomet atidėti mokesčiai taip pat apskaitomi 
nuosavo kapitalo straipsnyje.

Ilgalaikis materialus ir nematerialus turtas
Ilgalaikis materialus turtas, įsigytas iki 1995 m. sausio 1 d., apskaitytas įsigijimo savikaina, sumažinta su-
kaupto nusidėvėjimo suma, kuri buvo koreguota dėl indeksacijos, naudojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nustatytus indeksacijos koeficientus, atėmus vertės sumažėjimo nuostolius. Ilgalaikis materialus turtas, įsigy-
tas po 1995 m. sausio 1 d., yra apskaitomas įsigijimo verte, atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir vertės sumažėji-
mo nuostolius.
Ilgalaikis nematerialus turtas apskaitomas įsigijimo verte, sukauptą amortizaciją bei sukauptą vertės sumažėji-
mą.
Nusidėvėjimas/amortizacija – turto įsigijimo savikainos paskirstymas, naudojant tiesioginį metodą, per apskai-
čiuotą ilgalaikio turto naudingą tarnavimo laiką:

Pastatai                           50 metų
Statiniai ir įranga                         5-20 metų
Išsinuomoto turto remontas 4-6 metai
Kitas ilgalaikis turtas             3-6 metai
Nematerialus turtas             5-6 metai

Visas turtas, kurio vertė viršija 1,000 Lt, yra kapitalizuojamas.
Gautas pelnas ar patirtas nuostolis iš ilgalaikio materialaus ir nematerialaus turto pardavimo yra įtraukiamas į 
tų metų pelno (nuostolio) ataskaitą.

Turto vertės sumažėjimas
Kiekvieną finansinių ataskaitų sudarymo dieną Įmonė ir Grupė peržiūri likutinę ilgalaikio materialaus turto ir 
ilgalaikio nematerialaus turto vertę, kad nustatytų, ar yra kokių nors požymių, kad šio turto vertė sumažėjo. 
Jei tokių požymių yra, Įmonė ir Grupė perskaičiuoja šio turto realią vertę tam, kad būtų galima įvertinti vertės 
sumažėjimą (jei toks yra). Kai neįmanoma paskaičiuoti turto realios vertės, Įmonė ir Grupė paskaičiuoja pa-
jamas generuojančios turto grupės, kuriai šis turtas priklauso, realią vertę.
Jei turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) paskaičiuota reali vertė yra mažesnė nei šio turto likutinė 
vertė, likutinė turto vertė sumažinama iki realios šio turto (ar pajamas generuojančios turto grupės) vertės. 
Nuostolis dėl vertės sumažėjimo pripažįstamas iš karto, nebent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo at-
veju, nuostolis dėl vertės sumažėjimo yra apskaitomas kaip perkainavimo rezervo sumažėjimas.
Jei po nuostolio dėl vertės sumažėjimo pripažinimo turto vertė padidėja, tai likutinė turto (pajamas generuo-
jančios turto grupės) vertė padidinama iki naujai paskaičiuotos turto realios vertės, bet taip, kad padidėjimas 
neviršytų likutinės šio turto (pajamas generuojančios turto grupės) vertės, jei nuostolis dėl vertės sumažėjimo 
ankstesniais metais nebūtų buvęs pripažintas. Turto vertės padidėjimas pripažįstamas pajamomis iš karto, ne-
bent šis turtas anksčiau buvo perkainotas. Tuo atveju, vertės padidėjimas yra apskaitomas kaip perkainavimo 
rezervo padidėjimas.
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Atsargos
Atsargos yra pateiktos mažesniąja verte iš savikainos ir grynosios realizacinės vertės. Savikaina apima tiesio-
gines žaliavas ir medžiagas. Atsargų savikaina nustatoma naudojant FIFO metodą. Grynoji realizacinė vertė nu-
statoma pagal pardavimo kainą, atėmus produkcijos gamybos pabaigimo bei marketingo, pardavimų ir paskirs-
tymo išlaidas. Vertinant grynąją realizacinę vertę atsižvelgiama į atsargų gedimą, senėjimą ir kitus faktorius.

Grynieji pinigai
Įmonės grynuosius pinigus sudaro pinigai kasoje, banko sąskaitose ir pinigai kelyje.

Finansiniai instrumentai
Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai pripažįstami Įmonės ir Grupės balanse, kai Įmonė ir Grupė įgyja 
teisę ar pareigą pagal pasirašytą finansinių instrumentų sutartį.
Prekybos gautinos sumos ir suteiktos paskolos yra apskaitomos nominalia verte, atėmus atidėjimus abejoti-
noms gautinoms sumoms.
Palūkanų sąnaudos patiriančios paskolos ir kredito limitai yra apskaitomi pagal gautas sumas, atėmus tiesiogi-
nes paskolų pasirašymo išlaidas.
Prekybos mokėtinos sumos yra apskaitomos nominalia verte.

Finansinių instrumentų tikroji vertė
Tikroji vertė atspindi finansinių instrumentų vertę, už kurią turtas gali būti realizuotas ar įsipareigojimai gali 
būti padengti. Tais atvejais, kai, vadovybės nuomone, finansinio turto ir įsipareigojimų tikroji vertė žymiai 
skiriasi nuo jų apskaitinės vertės, tikroji tokio finansinio turo ir įsipareigojimų vertė yra atskleidžiama atskirai 
šių finansinių ataskaitų pastabose.

Kredito rizika
Grupės kredito rizika daugiausia yra susijusi su prekybos ir kitomis gautinomis sumomis. Balanse gautinos 
sumos yra pateiktos atėmus atidėjimus abejotinoms gautinoms sumoms, kuriuos įvertina Grupės vadovybė, 
remdamasi ankstesne patirtimi.
Kredito rizika, susijusi su lėšomis bankuose, yra ribota, nes Grupė atlieka operacijas su bankais, turinčiais 
aukštus užsienio reitingavimo agentūrų suteiktus kredito reitingus.
Grupės neturi reikšmingos kredito rizikos koncentracijos, nes kredito rizika pasiskirsčiusi tarp daugelio pirkėjų.

Skolinimosi kaštai
Skolinimosi kaštai, tiesiogiai susiję su turto įsigijimu, statyba ar turto, kuriam pagaminti ar jį paruošti naudo-
jimui ar pardavimui reikia pakankamai daug laiko, pasigaminimu ar paruošimu naudojimui ar pardavimui, yra 
pridedami prie šio turto įsigijimo vertės tol, kol šis turtas parengiamas naudojimui ar pardavimui. Palūkanų 
pajamos, susijusios su laikinu skolintų lėšų investavimu iki jos bus panaudotos turto įsigijimui, yra atimamos 
iš turto įsigijimo vertės.

Susijusios šalys
Šalys vadinamos susijusiomis, jei viena iš šalių gali kontroliuoti kitą šalį arba daryti reikšmingą įtaką kitai 
šaliai, priimant finansinius ir kitus sprendimus. Susijusiomis su Įmone šalimis pripažįstami akcininkai, darbuo-
tojai, tarybos ar valdybos nariai, jų artimi giminės ir įmonės, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai per tarpininką 
kontroliuoja Įmonę arba yra kontroliuojamos atskirai ar kartu su kita šalimi, kuri taip pat pripažįstama susi-
jusia šalimi.

Įvertinimai
Finansinių ataskaitų pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus paruošimas reikalauja tam tikrų 
įvertinimų ir prielaidų, kurios įtakoja finansinėse ataskaitose pateiktas sumas ir finansinių ataskaitų pastabas. 
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Faktiniai rezultatai gali skirtis nuo pateiktų įvertinimų.
Pelnas vienai akcijai
Vidutinis svertinis akcijų skaičius, reikalingas skaičiuojant pelną vienai akcijai per 2004 ir 2003 metus, buvo 
8,822,990. Įmonė nesudarė jokių pelną vienai akcijai mažinančių pasirinktinių sandorių per 2004 ir 2003 
metus, bei jų neturėjo 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d.

Geografinis segmentas
Geografinis segmentas – išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami produktai ar teikiamos paslaugos 
tam tikroje geografinėje ekonominėje aplinkoje ir kurios rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų verslo dalių, 
veikiančių kitoje geografinėje ekonominėje aplinkoje.

Verslo segmentas
Verslo segmentas išskirta verslo sudedamoji dalis, kurioje gaminami atskiri arba susiję produktai ar teikiamos 
atskiros arba susijusios paslaugos ir kurios verslo rizika ir pelningumas skiriasi nuo kitų Grupės verslo dalių.

Perklasifikavimas
Kai kurios 2003 metų sumos buvo perklasifikuotos tam, kad atitiktų 2004 metų pateikimą.

3. PARDAVIMAI IR PARDAVIMŲ SAVIKAINA

Pardavimus ir parduotų prekių savikainą pagal geografinius segmentus už metus, pasibaigusius gruodžio mėn. 
31 d., sudarė:

GRUPĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota 2003
tūkst. Lt 

Lietuva Latvija Estija Viso Lietuva Latvija Estija Viso

Pardavimai 86.367 22.176 6.923 115.466 73.986 6.811 - 80.797

Parduotų prekių savikaina (49,356) (13,186) (3,714) (66,256) (43,903) (4,137) - (48,040)

Bendrasis pelnas 37.011 8.990 3.209 49.210 30.083 2.674 - 32.757

ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota 2003
tūkst. Lt  

Lietuva Latvija Estija Viso Lietuva Latvija Estija Viso

Pardavimai 84.044 13.645 - 97.689 73.762 7.232 - 80.994

Parduotų prekių savikaina (49,849) (11,820) - (61,669) (44,288) (6,124) - (50,412)

Bendrasis pelnas 34.195 1.825 - 36.020 29.474 1.108 - 30.582
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4. VEIKLOS SĄNAUDOS

Veiklos sąnaudas už metus, pasibaigusius gruodžio mėn. 31 d., sudarė:
 

5. KITOS VEIKLOS GRYNOSIOS PAJAMOS

Kitos veiklos grynąsias pajamas už metus, pasibaigusius gruodžio mėn. 31 d., sudarė:

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Nuoma ir komunalinės paslaugos 12.732 7.422 9,500 6.736

Atlyginimai ir susiję mokesčiai 11.924 7.588 9.246 7,100

Nusidėvėjimas ir amortizacija 5.443 3.567 3.809 3.352

Reklama 2.433 2.023 1.674 1,740

Banko komisiniai 1.039 709 768 657

Frančizės mokestis 841 - - -

Komandiruotės 677 519 545 494

Ryšių sąnaudos 557 404 471 384

Mokesčiai 554 569 540 569

Pardavimo paslaugos 541 647 541 647

Remonto sąnaudos 297 439 275 301

Kitos sąnaudos 4.275 3.064 2.871 2.752

Iš viso 41.313 26.951 30,240 24.732

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Nuomos pajamos 1.107 1.112 1.107 1.112

Konsultavimo pajamos - - 239 50

Kitos pajamos 559 134 571 133

Kitos veiklos pajamos iš viso 1.666 1.246 1.917 1.295

Kitos veiklos sąnaudos (135) (44) (114) (26)

Kitos veiklos grynosios pajamos iš viso 1.531 1.202 1.803 1.269
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6. FINANSINĖS SĄNAUDOS

Finansines sąnaudas už metus, pasibaigusius gruodžio mėn. 31 d., sudarė:

 

7. PELNO MOKESČIO SĄNAUDOS

Toliau pateiktas pelno mokesčio apskaičiavimas remiantis Grupės ir Įmonės pelno mokesčio sąnaudomis, ap-
skaičiuotomis pagal įstatymų numatytą pelno mokesčio normą:

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Palūkanų sąnaudos (1,326) (674) (934) (674)

Obligacijų palūkanos (156) - (156) -

Skolinimosi sąnaudos iš viso (1,482) (674) (1,090) (674)

Grynasis valiutų kurso pasikeitimo nuostolis (614) 85 (336) 226

Suteiktų paskolų palūkanos 6 7 195 42

Kitos grynosios sąnaudos (21) 32 (14) 32

Iš viso (2,111) (550) (1,245) (374)

GRUPĖ ĮMONĖ
2004
tūkst. Lt

% 2004
tūkst. Lt

%

Pelnas prieš mokesčius 7.317 6.338

Pelno mokestis, apskaičiuotas pagal įstatymų numatytą pelno mokesčio 
normą taikomą atitinkamoje šalyje

801 11 951 15

Sąnaudų/pajamų, nemažinančių/nedidinančių apmokestinamojo pelno, 
mokestinis efektas

133 2 (80) (1)

Mokestinis efektas laikiniems skirtumams 279 4 81 1

Įvertinimo atidėjimo padidėjimas 22 - 22 -

Mokesčio sąnaudos ir taikoma mokesčio norma 1.235 17 974 15

Pelno mokesčio sąnaudas sudarė: 

Einamųjų metų pelno mokesčio sąnaudos 934 871

Atidėtų mokesčių sąnaudos (8 pastaba) 301 103

Pelno mokesčio sąnaudos 1.235 974
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8. ATIDĖTAS PELNO MOKESTIS

Atidėtas pelno mokestis yra pripažįstamas visiems laikiniems skirtumams pagal įsipareigojimų metodą.
Atidėtų mokesčių turtą ir įsipareigojimus sudaro:

9. DIVIDENDAI

2004 m. balandžio 30 d. akcininkams buvo išmokėti 0.2 Lt vienai akcijai tenkantys dividendai.
Įmonės vadovybė siūlo išmokėti 0.23 Lt vienai akcijai tenkančius dividendus 2005 metais. Šie dividendai 
turi būti patvirtinti visuotiniame akcininkų susirinkime ir jie nėra įtraukti į įsipareigojimus šiose finansinėse 
ataskaitose.

10. PELNAS TENKANTIS VIENAI AKCIJAI

GRUPĖ ĮMONĖ
2004
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Atidėtų mokesčių turtas:

Atidėjimai (5) (5)

Sukaupimai (17) (17)

Atidėtų mokesčių turtas (22) (22)

Atidėtų mokesčių įsipareigojimas susijęs su ilgalaikio turto nusidėvėjimu 301 103

Atimti: sumažinimas po įvertinimo 22 22

Grynoji vertė gruodžio 31d. 301 103

GRUPĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

Grynasis ataskaitinių metų pelnas 6,082,002 5,463,109

Paprastųjų akcijų svertinis vidurkis 8,822,990 8,822,990

Pelno dalis, tenkanti vienai akcijai 0.69 0.62

Atidėtų mokesčių turtas pripažįstamas ta dalimi, kuri tikėtinai ateityje bus padengta ateinančių laikotarpių 
pelno mokesčiu.
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11. MATERIALUS TURTAS
 
Gruodžio 31 d. ilgalaikį materialų turtą sudarė:

GRUPĖ Pastatai
tūkst. Lt

Statiniai ir 
įrengimai
tūkst. Lt 

Kitas
materialus
turtas
tūkst. Lt

Nebaigta
statyba
tūkst. Lt

Viso
tūkst. Lt

Indeksuota/įsigijimo vertė

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 25.208 1.607 22.069 71 49.055

Įsigijimai 472 13 23.417 3.658 25,560

Nurašymai - - (507) (25) (532)

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka - - (179) - (179)

Perrašymai - - 3.285 (3,285) -

2004 m. gruodžio 31 d. 25,780 1,620 48.085 419 75.904

Sukauptas nusidėvėjimas

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 2.066 758 9.986 - 12,810

Nusidėvėjimo sąnaudos 507 212 4.474 - 5.193

Valiutos kurso pasikeitimo įtaka - - 164 - 164

Nurašymai - - (507) - (507)

2004 m. gruodžio 31 d. 2.573 970 14.117 - 17,660

Likutinė vertė 2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 23.242 849 12.083 71 36.245

2004 m. gruodžio 31 d. 23.207 650 33.968 419 58.244
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2004 m. gruodžio 31 d. Grupės ir Įmonės pastatai, kurių likutinė vertė sudarė 22,735 tūkst. Lt buvo įkeisti 
finansinių paskolų grąžinimui užtikrinti (20 pastaba).

2004 m. gruodžio 31 d. Grupės įranga ir atsargos buvo įkeisti finansinių paskolų grąžinimui užtikrinti (20 pa-
staba). Įkeisto turto likutinė vertė 2004 m. gruodžio 31d. sudarė 6,439 tūkst. Lt.

Išperkamosios nuomos būdu įsigyto turto likutinė vertė 2004 m. gruodžio 31 d. sudarė 5,160 tūkst. Lt. (2003 
m. gruodžio 31 d.: 5,218 tūkst. Lt)

Kito ilgalaikio materialaus straipsnyje apskaitomos kapitalizuotos nuomojamų patalpų remonto sąnaudos, 
kurios 2004 m. gruodžio 31 d. Grupės balanse sudarė 13,444 tūkst. Lt (2003 m. gruodžio 31 d. – 3,560 tūkst. 
Lt), Įmonės balanse – 2,990 tūkst. Lt (2003 m. gruodžio 31 d. – 1,416 tūkst. Lt).

Įmonės ir Grupės ilgalaikio materialaus turto straipsnyje yra apskaitomas ilgalaikis turtas, kurio likutinė vertė 
2004 m. gruodžio 31 d. sudarė 240 tūkst. Lt, ir kuris apskaitytas įsigijimo savikaina, sumažinta sukaupto nu-
sidėvėjimo suma, kuri buvo koreguota dėl indeksacijos, naudojant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytus 
indeksacijos koeficientus.

ĮMONĖ Pastatai
tūkst. Lt

Statiniai ir 
įrengimai
tūkst. Lt 

Kitas 
materialus
turtas
tūkst. Lt

Nebaigta
statyba
tūkst. Lt

Viso
tūkst. Lt

Indeksuota/įsigijimo vertė

2003 m. gruodžio 31d. 
(Neaudituota) 25.308 1.607 17.025 71 44.011

Įsigijimai 472 13 2,120 3.658 6.263

Nurašymai - - (507) (25) (532)

Perrašymai - - 3.285 (3,285) -

2004 m. gruodžio 31d. 25,780 1.62 21.923 419 49.742

Sukauptas nusidėvėjimas

2003 m. gruodžio 31 d.  (Neaudituota) 2.066 758 9.654 - 12.478

Nusidėvėjimo sąnaudos 507 212 2.843 - 3.562

Nurašymai - - (507) - (507)

2004 m. gruodžio 31d. 2.573 970 11,990 - 15.533

Likutinė vertė

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 23.242 849 7.371 71 31.533

2004 m. gruodžio 31d. 23.207 650 9.933 419 34.209
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12. NEMATERIALUS TURTAS

Gruodžio 31 d. ilgalaikį nematerialų turtą sudarė:

 
GRUPĖ

Licensijos ir 
programinė 
įranga
tūkst.Lt 

Įsigijimo vertė

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 1.702

Įsigijimai 270

Nurašymai (199)

2004 m. gruodžio 31d. 1.773

Sukaupta amortizacija

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 1.109

Amortizacijos sąnaudos 250

Nurašymai (199)

2004 m. gruodžio 31d. 1,160

Likutinė vertė

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 593

2004 m. gruodžio 31d. 613

ĮMONĖ

Licensijos ir
programinė
įranga
tūkst.Lt 

Įsigijimo vertė

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 1,702

Įsigijimai 208

Nurašymai (199)

2004 m. gruodžio 31d. 1.711

Sukaupta amortizacija

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 1.109

Amortizacijos sąnaudos 247

Nurašymai (199)

2004 m. gruodžio 31d. 1.157

Likutinė vertė

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota) 593

2004 m. gruodžio 31d. 554
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13. INVESTICIJOS Į DUKTERINES ĮMONES

Gruodžio 31d. investicijas į dukterines įmones sudarė:

14. PARDAVIMUI SKIRTOS INVESTICIJOS

Gruodžio 31 d. pardavimui skirtas investicijas sudarė:

Įmonė nusprendė parduoti UAB “Palangos Varūna” akcijas 2005 metais ir apskaito investicijas trumpalaikio 
turto straipsnyje. Trumpalaikės pardavimui skirtos investicijos 2004 m. gruodžio 31 d. sudarė 1,118 tūkst. Lt.

Finansinė informacija apie parduoti skirtą finansinį turtą, kurio akcijomis nėra prekiaujama vertybinių popierių 
biržoje, 2004 metų gruodžio 31 d.:

2004 ir 2003 metais nebuvo pripažintas parduoti skirtų investicijų vertės sumažėjimas, kadangi investicijų 
savikaina neviršija parduoti pardavimui skirto finansinio turto tikrosios vertės 2004 ir 2003 m. gruodžio 31d.

Pavadinimas
Nuosavas kapitalas
2004 m. gruodžio 31 d.
tūkst. Lt

Grynasis pelnas (nuostolis)
2004 m.
tūkst. Lt 

UAB „Šešupės Ontario“ 1.087 -

UAB „Tokata“ 293 1

UAB „Palangos Varūna“ 355 -34

Iš viso 1.735 -33

Pavadinimas Šalis Nuosavybė %

Įsigijimo savikaina

2004
(tūkst. Lt)

2003
(tūkst. Lt)

SIA Apranga Latvija 100 2.638 286

SIA Apranga LV Latvija 100 529 -

OU Apranga Estonia Estija 100 441 -

UAB „Apranga LT“ Lietuva 100 500 -

Investicijos iš viso 4.108 286

 

Pavadinimas
2004
tūkst. Lt

Nuosavybė %
2003
tūkst. Lt 

Nuosavybė %

UAB “Tokata” 760 100 760 100

UAB “Šešupės Ontario” 7,200 100 7,200 100

UAB “Palangos Varūna” - 1.118 91

Iš viso 7,960 9,078
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15. ATSARGOS

16. PREKYBOS IR KITOS GAUTINOS SUMOS

Gruodžio 31 d. Įmonės prekybos ir kitas gautinas sumas sudarė:

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Pirktos prekės skirtos perparduoti 31 22 23 19

Žaliavos 304 145 186 145

Nebaigta gamyba 33 1 33 1

Atimti: atidėjimai prekėms skirtoms perparduoti - (207) - (207)

Iš viso 31,200 21.596 23.603 18.956

2004 m. gruodžio 31 d. Grupės atsargos buvo įkeistos paskolų iš finansinių institucijų grąžinimui užtikrinti. 
Įkeistų atsargų ir įrangos (11 pastaba) likutinė vertė 2004 m. gruodžio 31 d. sudarė 6,439 tūkst. Lt.

Apskaitinė prekybos ir kitų gautinų sumų vertė artima jų tikrajai vertei.

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Susijusiai šaliai suteiktos paskolos - - 14.078 -

Išankstiniai apmokėjimai 1.028 1.126 542 1,150

Prekybos gautinos sumos 343 388 3.232 1.203

Kitos gautinos sumos 1.555 838 802 98

Atimti: atidėjimai abejotinoms gautinoms sumoms (28) (28) (28) (28)

Iš viso 2.898 2.324 18.626 2.423
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17. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI

Gruodžio 31 d. pinigus ir pinigų ekvivalentus sudarė:

APB”APRANGA” IR DUKTERINĖS ĮMONĖS
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UŽ METUS, PASIBAIGUSIUS 2004 M. GRUODŽIO 31 D.

19. ĮSTATYMŲ NUMATYTI REZERVAI

Įstatymų numatytas rezervas – tai Lietuvos Respublikos įstatymų numatytas privalomas rezervas. Į jį kasmet 
pervedami 5 % grynojo paskirstytinojo pelno, kol privalomasis rezervas pasiekia 10 % įstatinio kapitalo. Jis 
gali būti naudojamas tik būsimiems nuostoliams dengti.

18. AKCINIS KAPITALAS    

2004 ir 2003 m. gruodžio 31 d. Įmonės įstatinis kapitalas buvo padalintas į 8,822,990 vieno lito nominalio-
sios vertės paprastąsias vardines akcijas.
Visos akcijos pilnai apmokėtos.

20. PASKOLOS

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Pinigai bankų sąskaitose 151 265 6 262

Pinigai kasoje 248 109 161 93

Pinigai kelyje 830 472 653 380

Iš viso 1.229 846 820 735

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Banko paskolos 33.477 19.968 28.509 14.846

Kitos paskolos 2,000 - 2,000 -

35.477 19.968 30.509 14.846

Įsiskolinimas pagal terminus: 

Iki pareikalavimo arba per vienerius metus 6.968 14.858 2,000 14.846

Nuo vienerių iki dvejų metų 28.509 5,110 28.509 -

Mokėtina suma po 12 mėnesių 35.477 19.968 30.509 14.846
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Skolų analizė pagal valiutas:

Vidutinės palūkanų normos:

Vadovybės vertinimu, Grupės ir Įmonės skolų tikroji vertė buvo:

Įmonė yra įkeitusi ilgalaikį turtą ir atsargas paskolų grąžinimo užtikrinimui (11 ir 15 pastabos).

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

2004 m. gruodžio 31 d.

Banko paskolos 28.509 4.968 30.509 -

Kitos paskolos 2,000 - - -

Iš viso 30.509 4.968 30.509 -

2003 m. gruodžio 31 d. (Neaudituota)

Banko paskolos 19.968 5,110 14.846 -

Kitos paskolos - - -

Iš viso 19.968 5,110 14.846 -

GRUPĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

Banko paskolos 4% 4%

Kitos paskolos 4% 4%

GRUPĖ ĮMONĖ

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Įsipareigojimai 34.374 19.421 29.506 14.577
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Visi išperkamosios nuomos įsipareigojimai išreikšti litais.
Įmonės išperkamosios nuomos tikroji vertė artima apskritinei vertei.
Įmonės išperkamosios nuomos įsipareigojimai užtikrinti nuomininko gautu turtu.

22. PREKYBOS IR KITOS MOKĖTINOS SUMOS

Gruodžio 31 d. prekybos ir kitas mokėtinas sumas sudarė:

Minimalūs nuomos 
mokėjimai

Minimalių nuomos
mokėjimų dabartinė vertė

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Finansinės nuomos įsipareigojimai: 

Per vienerius metus 653 641 599 512

Nuo dvejų iki šešerių metų 962 1.547 928 1.513

1.615 2.188 1.527 2.025

Atimti: būsimi finansiniai mokesčiai (88) (163) X X

Nuomos įsipareigojimų dabartinė vertė 1.527 2.025 1.527 2.025

GRUPĖ ĮMONĖ
2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst. Lt

2004
tūkst. Lt

Neaudituota
2003
tūkst.Lt

Prekybos mokėtinos sumos 8.769 5.197 3.893 4.933

Darbo užmokestis ir susiję įsipareigojimai 1.613 718 1.102 681

Gauti išankstiniai apmokėjimai 227 98 220 119

Mokesčiai ir kitos mokėtinos sumos 4.285 2.135 2.636 2.117

Iš viso 14.894 8.148 7.851 7,850
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Obligacijos buvo išleistos 2004 m. birželio 11 d. ir bus išpirktos 2005 m. birželio 16 d.

23. IŠLEISTOS OBLIGACIJOS

Gruodžio 31 d. išleistas obligacijas sudarė:

24. OPERACIJOS SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS

2004 m. gruodžio mėn. 31 d. operacijas su susijusiomis šalimis sudarė:

tūkst. Lt

Nominali vertė išleidimo dieną 7,000

Sukauptos palūkanos 156

Įsipareigojimas 2004 m. gruodžio 31 d. 7.156

SUSIJUSIOS ŠALYS
Mokėtinos
sumos
tūkst. Lt

Gautinos
sumos
tūkst. Lt 

Gautinos
pajamos
tūkst. Lt

Pirkimai
tūkst. Lt 

UAB „Minvista“ 2.006 - - 80

UAB „Mineraliniai vandenys“ 22 - - 232

UAB „Troja“ 142 - - 1.404

UAB „Tetraneta“ 4 - - 35

UAB „Prekybos marketingo  paslaugos“ 6 - - 5

UAB „MG Baltic Investment“ 293 - 6 665

UAB „MG Valda“ 22 1 10 139

UAB „Tromina“ - 8 78 -

UAB „Mineraliniai vandenus ir alus“ - - - 2

UAB „Šešupė Ontario“ 107 - - 579

UAB „Tokada“ 122 - - 40

UAB „Palangos Varūna“ - 264 - -

UAB „Viršupis“ - - - 1

UAB „Laisvas Nepriklausomas Kanalas“ - 42 56 263

UAB „Teniso pasaulis“ - - 3 3

Iš viso 2.724 315 153 3.448
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25. GALIMI BŪSIMIEJI ĮSIPAREIGOJIMAI IR UŽBALANSINIAI STRAIPSNIAI

Teisminiai nagrinėjimai – 2004 m. ir 2003 m. gruodžio 31 d. Įmonė nedalyvavo jokiose teisminėse procedūro-
se, kurios, vadovybės nuomone, turėtų reikšmingos įtakos finansinėms ataskaitoms, išskyrus teismus dėl skolų 
susigrąžinimo.

2004 m. gruodžio 31 d. Įmonės garantijos suteiktos dukterinėms įmonėms sudarė 10,876 tūkst. Lt. Akredityvai 
ir garantijos suteiktos tiekėjams 2004 m. gruodžio 31 d. sudarė 2,210 tūkst. Lt.

Įmonė yra sudariusi 33 prekybinių patalpų nuomos sutartis. Nuomos nutraukimo periodas svyruoja nuo 1 iki 6 
mėn.
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INDEPENDENT AUDITORS’ REPORT

To the shareholders of APB Apranga:

We have audited the accompanying balance sheet of APB Apranga as of 31 December 2004 (hereinafter the 
Company) and the consolidated balance sheet of APB Apranga and subsidiaries (hereinafter the Group) as of 
31 December 2004 and the related statements of income, cash flows and changes in equity for the year then
ended. These financial statements are the responsibility of the Company’s management. Our responsibility is
to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that 
we plan and perform our audit to obtain reasonable assurance about whether the financial stat ments are free
of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and 
disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and
significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement
presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We did not audit the balance sheet as of 31 December 2003, since that date was prior to our appointment as 
auditors, adjustments to which could materially affect the determination of profit and loss, cash flows and
changes in equity for the year ended 31 December 2004. Accordingly, we are unable to express, and do not 
express, an opinion on the statements of income, cash flows and changes in equity for the year ended 31
December 2004.

In our opinion, the balance sheets referred to above presents fairly, in all material respects, the financial
position of the Company and the Group as of 31 December 2004, in accordance with International Financial 
Reporting Standards.

The financialstatementsoftheCompanyandtheGroupfortheyearended31December2003werenotaudited
by us, and, accordingly, we do not express opinion on them.
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APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

INCOME STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

The accompanying notes are an integral part of these financial statements These financial statements were 
approved on 18 April 2005 and signed by:

 

Notes

GROUP COMPANY

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

Revenue 3 115.466 80.797 97.689 80.994

Cost of sales 3 (66,256) (48,040) (61,669) (50,412)

GROSS PROFIT 49.210 32.757 36.020 30.582

Operating expenses 4 (41,313) (26,951) (30,240) (24,732)

PROFIT FROM OPERATIONS 7.897 5.806 5.780 5.850

Net other income 5 1.531 1.202 1.803 1.269

Finance costs 6 (2,111) (550) (1,245) (374)

PROFIT BEFORE TAXES 7.317 6.458 6.338 6.745

Income tax expense 7 (1,235) (995) (974) (995)

NET PROFIT FOR THE YEAR 6.082 5.463 5.364 5.750

EARNINGS PER SHARE, LTL 10 0.69 0.62 0.61 0.65
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BALANCE SHEET
AS OF 31 DECEMBER 2004

(Continued)

ASSETS

Notes

GROUP COMPANY

Non-current assets
2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

Property, plant and  equipment 11 58.244 36.245 34.209 31.533

Intangible assets 12 613 593 554 593

Investments in subsidiaries 13 - - 4.108 286.000

Available-for-sale financial assets 14 7.960 9.078 7.960 9.078

Non-current receivables 459 286 309 2.265

Total non-current assets 67.276 46.202 47.140 43.755

Current assets

Inventories Trade and other 15 31.200 21.596 23.603 18.956

Receivables Available-for-sale 16 2.898 2.324 18.626 2.423

Financial assets Bank 14 1.118 - 1.118 -

Balances and cash 17 1.229 846 820 735

Total current assets 36.445 24.766 44.167 22.114

TOTAL ASSETS 103.721 70.968 91.307 65.869

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES
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BALANCE SHEET
AS OF 31 DECEMBER 2004

The accompanying notes are an integral part of these financial statements These financial statements were 
approved on 18 April 2004 and signed by:

(Concluded)

EQUITY AND LIABILITIES

Notes

GROUP COMPANY

Capital and reserves 2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

Share capital 18 8.823 8.823 8.823 8.823

Legal reserve 19 748 461 748 461

Other reserves - 25.001 - 25.001

Share premium 441 441 441 441

Translation reserve -212 -36 34 -

Accumulated profits 34.482 5.450 47.140 5.750

Total capital and reserves 44.282 40.140 44.076 40.476

Non-current liabilities

Borrowings - due after one year 20 28.509 5.110 28.509 -

Deferred tax liabilities 8 301.000 - 103.000 -

Obligations under finance leases - due after 
one year

21 928.000 1.513 928.000 1.513

Other non-current liabilities 84 687 85 672

Total non-current liabilities 29.822 7.310 29.625 2.185

Current liabilities

Trade and other payables 22 14.894 8.148 7.851 7.85

Bonds issued 23 7.156 - 7.156 -

Obligations under finance leases - due within 
one year

21 599 512 599 512

Borrowings - due within one year 20 6.968 10.858 2 14.846

Total current liabilities 29.617 23.518 17.606 23.208

TOTAL EQUITY AND LIABILITIES 103.721 70.968 91.307 65.869

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES
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STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY 
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

GROUP
Share 
capital
LTL’000 

Legal 
reserve
LTL’000

Share 
premiums
LTL’000 

Other 
reserve
LTL’000 

Translation 
reserve
LTL’000

Accumulat-
ed profits
LTL’000 

Total
LTL’000 

Balance at
31 December 2002
(Unaudited) 8.823 461 441 19.927 (4) 5.061 34.709

Transfer to reserves - - - 5.074 - (5.074) -

(Decrease) in translation reserve - - - - (32) - (32)

Net profit for the year - - - - - 5.463 5.463

Balance at
31 December 2003
(Unaudited) 8.823 461 441 25.001 (36) 5.450 40.140

Transfer to legalreserve - 287 - - - (287) 40.140

Transfer to accumulated profits - - - (25.001) - 25.001 -

(Decrease) in translation reserve - - - - (176) - -

Dividends paid (note 9) - - - - - (1.764) (176)

Net profit for the year - - - - - 6.082 (1.764)

Balance at 31 December 2004 8.823 748 - - (212) 34.482 44.282

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

117



STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

COMPANY
Share
capital
LTL’000

Legal 
reserve
LTL’000

Share 
premiums
LTL’000

Other 
reserve
LTL’000

Accumulated 
profits
LTL’000 

Total
LTL’000

Balance at
31 December 2002
(Unaudited)

8.823 461 441 19.927 5.074 34.726

Transfer to reserves - - - 5 (5,074) -

Net profit for the year - - - - 5.750 5.750

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

The accompanying notes are an integral part of these financial statements These financial statements were 
approved on 18 April 2004 and signed by:

(Concluded)

Balance at
31 December 2003
(Unaudited)

8.823 461 441 25.001 5.750 40.476

Transfer to legal reserve - 287 - - (287) -

Transfer to accumulated profits (25,001) 25.001 -

Dividends paid (note 9) - - - - (1,764) (1,764)

Net profit for the year - - - - 5.364 5.364

Balance at 31 December 2004  8.823 748 441 - 34.064 44.076
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STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

OPERATING ACTIVITIES 
GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Profit before income taxes 7.317 6.458 6.338 6.745

Adjustments for: 

Depreciation and amortization 5 4 4 3

Loss on disposal of property, plant and 
equipment 25 - 25 -

Interest expenses, net 1.477 667 896 632

Operating cash flows before
movements in working capital 14 11 11 10.729

Increase in inventories (9,604) (4,859) (4,647) (2,219)

Increase in receivables (302) (806) (14,247) (3,289)

Unrealised foreign exchange gain (loss) 167 (36) - -

Increase in payables 6.600 1.772 (177) 1.634

Cash generated by (used in)
operations 11.123 7.005 (8,003) 6.855

Income taxes paid (1,680) (1,124) (1,091) (1,124)

Interest paid (1,482) (674) (1,124) (674)

NET CASH FROM
(USED IN) OPERATING ACTIVITIES 7.633 5.207 (10,218) 5.057

INVESTING ACTIVITIES

Interest received 5 7 195 42

Purchases of property, plant and
equipment (27,440) (9,686) (6,409) (4,532)

Acquisition of subsidiaries - - (3,822) -

Purchases of available for sale 
investments - (4,002) - (4,002)

NET CASH USED IN INVESTING
ACTIVITIES (27,435) (13,681) (10,036) (8,492)

FINANCING ACTIVITIES

Dividends paid (1,764) - (1,764) -

Proceeds from (repayments of )
borrowings, net 15.509 9.758 15.663 4.620

Repayments of obligations under
finance leases (560) (1,039) (560) (1,039)

Proceeds on issue on bonds 7.000 - 7.000 -

NET CASH FROM FINANCING
ACTIVITIES 20.185 8.719 20.339 3.581

NET INCREASE IN CASH 383 245 85 146

CASH AT BEGINNING OF YEAR 846 601 735 589

CASH AT END OF YEAR 1.229 846 820 735

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

The accompanying notes are an integral part of these financial statements These financial statements were 
approved on 18 April 2004 and signed by:
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1. GENERAL

APB Apranga (the Company) was incorporated and commenced its operations in March 1993. The
Company’s main office is situated in Kirtimu str. 51, Vilnius, Lithuania. The principal activity of
the Company and its subsidiaries (the Group) is retail trade of men and women apparel.
The Group consists of APB Apranga, the parent company, and its wholly owned subsidiaries SIA
Apranga, SIA Apranga LV, OU Apranga Estonia and UAB Apranga LT.
These financial statements are presented in Lithuanian litas (LTL).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
Basis of accounting
The financial statements have been prepared on the historical cost basis of accounting, except for the reva-
luation of certain tangible fixed assets and financial instruments, in accordance with International Financial 
Reporting Standards (IFRS). The following summarizes the more significant of these polices.

Principles of consolidation
The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and enterprises 
controlled by the Company (its subsidiaries) made up to 31 December each year. Control is achieved when the 
Company has the power to govern the financial and operatin policies of an investee entity so as to obtain be-
nefits from its activities. On acquisition, the assets and liabilities and contingent liabilities of a subsidiary are 
measured at their fair values at the date of acquisition. Any excess of the cost of acquisition over the fair values 
of the identifiable net assets acquired is recognised as goodwill. Any deficiency of the cost of acquisition below 
the fair values of the identifiable net assets acquired (i.e. discount on acquisition) is recognised as negative 
goodwill. To the extent that negative goodwill relates to expectations of future losses and expenses that are 
identified in the Company’s plan for the acquisition and can be measured reliably, but which do not represent 
identifiable liabilities at the date of acquisition, that portion of negative goodwill is recognised as income in 
the income statement when the future losses and expenses are recognised. If these identifiable future losses 
and expenses are not recognised in the expected period, the amount of negative goodwill not exceeding the 
fair values of acquired identifiable non-monetary assets is recognised as income on a systematic basis over the 
remaining weighted average useful life of the identifiable acquired depreciable/amortisable assets; and the 
amount of negative goodwill in excess of the fair values of acquired identifiable non-monetary assets is recog-
nised as income immediately. The interest of minority shareholders is stated at the minority’s proportion of the 
fair values of the assets and liabilities recognised. Subsequently, any losses applicable to the minority interest
in excess of the minority interest are allocated against the interests of the parent. Companies acquired or dispo-
sed of during the year are included in the consolidated financial statements from the date of acquisition or up 
to the date of disposal as appropriate. All inter-Group transactions, balances of accounts and unrealized profit 
and loss from related operations among the Group companies are eliminated. For the purpose of these financial 
statements the accounting policy of subsidiaries has been adjusted to be in line with the Group’s accounting
policy.

Investments in subsidiaries
In the parent’s financial statements investments in subsidiaries are carried at cost. The carrying value of in-
vestments is reduced to recognise an impairment loss of the value of the investments, such reduction being 
determined and made for each investment individually.
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Available for sale investments
Investments intended to be held for an indefinite period of time, which may be sold in response to needs for 
liquidity or changes in interest rates or because of contractual commitments, are classified as available for sale 
and are included in non-current assets unless management has the express intention of holding the investments 
for less than 12 months from the balance sheet date.
Available for sale investments are recognized on a trade-date basis and are initially measured at cost, afterwards 
they are carried at fair value. Equity instruments that do not have the quoted market prices are measured at 
cost less impairment losses recognized. Gain and loss on equity instruments available for sale are included in 
the income statement for the period.

Revenue recognition and related expenses
Revenues are recognized as income on an accrual basis when earned. Expenses are charged to operations as 
incurred.

Leases
Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and 
rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

The Group as lessor
Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

The Group as lessee
Assets held under finance leases are recognized as assets of the Group at their fair value at the date of acquisi-
tion. The corresponding liability to the lessor is included in the balance sheet as a finance lease obligation. 
Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve 
a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged to the income 
statement over the term of the relevant lease.
Rentals payable under operating leases are charged to income on a straight-line basis over the term of the 
relevant lease.

Foreign Currencies
Transactions in currencies other than the national currency of Lithuania are initially recorded at the rates of 
exchange prevailing on the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in such cur-
rencies are retranslated at the rates prevailing on the balance sheet date. Gains and losses arising on exchange 
are included in the income statement for the period.
On consolidation, the assets and liabilities of the Group’s overseas operations are translated at exchange rates 
prevailing on the balance sheet date. Income and expense items are translated at the average exchange rates for 
the period. Exchange differences arising, if any, are accounted for directly in equity as a translation reserve.
The applicable rates used for the principal currencies as of 31 December 2004 and 2003 were as follows:

         2004           2003 
1 USD =    2.5345 Lt 1 USD =    2.7621 Lt
1 EUR =    3.4528 Lt 1 EUR =    3.4528 Lt
1 LVL =    4.9527 Lt 1 LVL =    5.1629 Lt
10 EEK =    2.2067 Lt 10 EEK =    2.2070 Lt
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Taxation
The charge for current tax is based on the results for the year as adjusted for items which are non-assessable 
or disallowed. It is calculated using tax rates that have been enacted or substantially enacted by the balance 
sheet date.
Deferred tax is accounted for using the balance sheet liability method in respect of the future tax consequences 
attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial 
statements and their respective tax bases. Deferred tax assets and liabilities are measured using currently en-
acted tax rates applied to taxable income in the years in which those temporary differences are expected to be 
recovered or settled. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences and 
deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that taxable profits will be available against 
which deductible temporary differences can be utilized.
Deferred tax is charged or credited in the income statement, except when it relates to items credited or charged 
directly to equity, in which case the deferred tax is also dealt with in equity.

Tangible and intangible fixed assets
Tangible fixed assets acquired before 1 January 1995 are stated at historical cost, less accumulated depreciation 
as adjusted for indexation, using indexation rates set by the Lithuanian Government. Tangible assets acquired 
after 1 January 1996 are stated at historical cost, less accumulated depreciation and impairment losses.
Intangible fixed assets are stated at historical cost, less any subsequent accumulated amortization and accu-
mulated impairment losses.
Depreciation/amortization is charged so as to write-off the cost of fixed assets over their estimated useful lives, 
using the straight-line method, on the following basis:
      
Buildings                             50 years
Plant and equipment             5-20 years
Leasehold improvements        4-6 years
Other fixed assets                 3-6 years
Intangible assets                  5-6 years

All assets in excess of LTL 1,000 are capitalized.
The gain or loss arising on the disposal or retirement of an asset is determined as the difference between the 
sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in the income statement.

Impairment of assets
At each balance sheet date, the Company and the Group reviews the carrying amounts of its tangible and intan-
gible fixed assets to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment 
loss. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the 
extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an in-
dividual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which the asset 
belongs.
If the recoverable amount of an asset (or cash-generating unit) is estimated to be less than its carrying amount, 
the carrying amount of the asset (cash-generating unit) is reduced to its recoverable amount. Impairment losses 
are recognized as an expense immediately, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which 
case the impairment loss is treated as a decrease of the revaluation reserve.
Where an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset (cashgenerating unit) is 
increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount does 
not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been recognized for 
the asset (cash-generating unit) in prior asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the 
impairment loss is treated as an increase in the revaluation reserve.
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Inventories
Inventories are stated at the lower of cost and net realizable value. Costs comprise direct materials and, where 
applicable, direct labor costs and those overheads that have been incurred in bringing the inventories to their 
present location and condition. Cost is calculated using the FIFO method. Net realizable value represents the 
estimated selling price less all estimated costs of completion and costs to be incurred in marketing, selling and 
distribution.

Bank balances and cash
Bank balances and cash include cash on hand, in bank accounts and in transit.

Financial instruments
Financial assets and financial liabilities are recognized on the Group’s and on the Company’s balance sheet when 
the Group and the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.
Trade receivables and loans granted are stated at their nominal value as reduced by appropriate allowances for 
estimated irrecoverable amounts.
Interest-bearing bank loans and overdrafts are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.
Trade payables are stated at their nominal value.

Fair value of financial instruments
Fair value represents the amount at which an asset could be exchanged or liability settled on an arm’s length 
basis. Where, in the opinion of the management, the fair value of financial assets and liabilities differs materi-
ally from their book value, such fair values are separately disclosed in the notes to the financial statements.

Credit risk
The Group’s credit risk is attributable to its trade and other accounts receivable. The amounts presented in the 
balance sheet are net of allowances for doubtful receivables estimated on prior experience.
The credit risk of liquid funds (cash) is limited because the counterparties are banks with high credit-ratings 
assigned by international credit-ratings agencies.
The Group has no significant concentration of credit risk, with exposure spread over a number of counterparties 
and customers.

Borrowing costs
Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which 
are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added 
to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their indented use or sale. 
Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on 
qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalisation.

Related parties
Parties are considered to be related if one party has the ability to control the other party or exercise signifi-
cant influence over the other party in making financial and operating decisions. Related parties are defined as 
shareholders, employees, members of the supervisory council and management board, their close relatives and 
companies that directly, or indirectly through one or more intermediaries, control, or are controlled by, or are 
under common control with, the reporting party.

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

STATEMENT OF CASH FLOW
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

123



Use of Estimates 
The preparation of financial statements in conformity with International Financial Reporting Standards requires 
management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts and notes to the financial 
statements. Actual results could differ from those estimates.

Earnings per share
For the purpose of calculating earnings per share, the weighted average number of common
shares outstanding during 2004 and 2003 was 8,822,990. The Company had no dilutive options
outstanding during 2004 and 2003 or at 31 December 2004 and 2003.
Geographical segment

A geographical segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in
providing products or services within a particular economic environment and that is subject to
risks and returns that are different from those of components operating in another economic
environment.

Business segment
A business segment is a distinguishable component of an enterprise that is engaged in providing
an individual product or service or a group of related products or services that is subject to risk
and returns that are different from those of other business segments.

Reclassifications
Certain 2003 amounts have been reclassified to conform to the 2004 basis of presentation.

3. REVENUE AND COST OF SALES

For the year ended 31 December sales and cost of sales by the geographical area consisted of the following:

GROUP

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Lithuania Latvia Estonia Total Lithuania Latvia Estonia Total

Sales 86.367 22.176 6.923 115.466 73.986 6.811 - 80.797

Cost of sales (49,356) (13,186) (3,714) (66,256) (43,903) (4,137) - (48,040)

Gross profit 37.011 8.990 3.209 49.210 30.083 2.674 - 32.757
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COMPANY

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000  

Lithuania Latvia Estonia Total Lithuania Latvia Estonia Total

Sales 84.044 13.645 - 97.689 73.762 7.232 - 80.994

Cost of sales (49,849) (11,820) - (61,669) (44,288) (6,124) - (50,412)

Gross profit 34.195 1.825 - 36.020 29.474 1.108 - 30.582
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4. OPERATING EXPENSES

For the year ended 31 December operating expenses consisted of the following:
 

5. NET OTHER INCOME

For the year ended 31 December net other income consisted of the following:

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Rent and utilities 12.732 7.422 9,500 6.736

Remuneration and related taxes 11.924 7.588 9.246 7,100

Depreciation and amortization 5.443 3.567 3.809 3.352

Advertising 2.433 2.023 1.674 1,740

Bank commissions 1.039 709 768 657

Franchise expenses 841 - - -

Business trips 677 519 545 494

Communication expenses 557 404 471 384

Taxes 554 569 540 569

Selling services 541 647 541 647

Repair expenses 297 439 275 301

Other expenses 4.275 3.064 2.871 2.752

Total 41.313 26.951 30,240 24.732

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Rent income 1.107 1.112 1.107 1.112

Consulting services - - 239 50

Other income 559 134 571 133

Total other income 1.666 1.246 1.917 1.295

Other expenses (135) (44) (114) (26)

Total other income, net 1.531 1.202 1.803 1.269
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6. FINANCE COSTS

For the year ended 31 December finance costs consisted of the following:

 

7. INCOME TAX EXPENSE

A reconciliation of income tax expense at the statutory tax rate to income tax expense at the Group’s and the 
Company’s effective tax rate is as follows:

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Interest expense (1,326) (674) (934) (674)

Interest expense on bonds (156) - (156) -

Total borrowing costs (1,482) (674) (1,090) (674)

Foreign currency exchange (loss) gain, net (614) 85 (336) 226

Interest income on loans granted 6 7 195 42

Other, net (21) 32 (14) 32

Total (2,111) (550) (1,245) (374)

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000 %

2004 
LTL’000 %

Profit before tax 7.317 6.338

Tax calculated at domestic tax rates applicable to profits in the 
respective countries

801 11 951 15

Tax effect of expenses that are not deductible in determining taxable 
profit and of income not subject to tax

133 2 (80) (1)

Tax effect on timing differences 279 4 81 1

Increase in valuation allowance 22 - 22 -

Tax expense and effective tax rate for the year 1.235 17 974 15

The components of income tax expense are as follows: 

Current income tax expense 934 871

Deferred tax (note 8) 301 103

Income tax expense 1.235 974
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8. DEFERRED INCOME TAX

Deferred income tax is calculated on all temporary differences under the liability method.
Deferred tax liabilities and assets recognized by the Group and the Company are as follows:

9. DIVIDENDS

On 30 April 2004, a dividend of 0.2 LTL per share was paid to shareholders.
In respect of the current year, the directors propose that a dividend of 0.23 LTL per share will be paid to 
shareholders in 2005. This dividend is subject to approval by shareholders at the Annual Shareholder’s 
Meeting and has not been included as a liability in these financial statements.

10. EARNINGS PER SHARE

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

2004 
LTL’000

Deferred tax assets:

Provisions (5) (5)

Accruals (17) (17)

Total deferred tax assets (22) (22)

Deferred tax liabilities related to depreciation of fixed assets 301 103

Less: valuation allowance 22 22

Net position at 31 December 301 103

GROUP
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Net profit for the year 6,082,002 5,463,109

Weighted average number of ordinary shares 8,822,990 8,822,990

Earnings per share 0.69 0.62
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11. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT
 
At 31 December property, plant and equipment consisted of the following:

GROUP Buildings
LTL’000

Plant and 
equipment
LTL’000 

Other fixed 
assets
LTL’000

Construction 
in progress
LTL’000

Total
LTL’000

Historical/indexed cost

31 December 2003 (Unaudited) 25.208 1.607 22.069 71 49.055

Additions 472 13 23.417 3.658 25,560

Disposals - - (507) (25) (532)

Exchange differences - - (179) - (179)

Transfers - - 3.285 (3,285) -

31 December 2004 25,780 1,620 48.085 419 75.904

Accumulated depreciation

31 December 2003 (Unaudited) 2.066 758 9.986 - 12,810

Charge for period 507 212 4.474 - 5.193

Exchange differences - - 164 - 164

Disposals - - (507) - (507)

31 December 2004 2.573 970 14.117 - 17,660

Net book value 31 December 2003 (Unaudited) 23.242 849 12.083 71 36.245

31 December 2004 23.207 650 33.968 419 58.244
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NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
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At 31 December 2004 the Group’s and the Company’s buildings with the net book value of LTL’000 22,735 have 
been pledged as security for outstanding loans from financial institutions (note 20).

At 31 December 2004 the Group’s equipment and inventories have been pledged as security for outstanding 
loan from financial institutions (note 20). The net book value of pledged assets as of 31 December 2004 was 
LTL’000 6,439.

The carrying amount of other fixed assets acquired by the Group and the Company under finance lease agree-
ments as of 31 December 2004 was LTL’000 5,160 (31 December 2003: LTL’000 5,218).
T
he carrying amount of leasehold improvements of the Group as of 31 December 2004 was LTL’000 13,444 (31 
December 2003: LTL’000 3,560) and of the Company - LTL’000 2,990 (31 December 2003: LTL’000 1,416). Lease-
hold improvements are accounted for in other fixed assets balance.

Property, plant and equipment include fixed assets with a net book value of LTL’000 240 as of 31 December 
2004 which is accounted for using historical cost less subsequent depreciation as adjusted for indexation, using 
indexation rates set by the Lithuanian Government.

COMPANY Buildings
LTL’000

Plant and 
equipment
LTL’000 

Other fixed 
assets
LTL’000

Construction 
in progress
LTL’000

Total
LTL’000

Historical/indexed cost

31 December 2003 (Unaudited) 25.308 1.607 17.025 71 44.011

Additions 472 13 2,120 3.658 6.263

Disposals - - (507) (25) (532)

Transfers - - 3.285 (3,285) -

31 December 2004 25,780 1.62 21.923 419 49.742

Accumulated depreciation

31 December 2003 (Unaudited) 2.066 758 9.654 - 12.478

Charge for period 507 212 2.843 - 3.562

Disposals - - (507) - (507)

31 December 2004 2.573 970 11,990 - 15.533

Net book value

31 December 2003 (Unaudited) 23.242 849 7.371 71 31.533

31 December 2004 23.207 650 9.933 419 34.209
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12. INTANGIBLE FIXED ASSETS

At 31 December intangible fixed assets consisted of the following:

 
GROUP

Licenses
and
software
LTL’000 

Historical cost

31 December 2003 (Unaudited) 1.702

Additions 270

Disposals (199)

31 December 2004 1.773

Accumulated amortization

31 December 2003 (Unaudited) 1.109

Charge for period 250

Disposals (199)

31 December 2004 1,160

Net book value

31 December 2003 (Unaudited) 593

31 December 2004 613

COMPANY

Licenses
and
software
LTL’000

Historical cost

31 December 2003 (Unaudited) 1,702

Additions 208

Disposals (199)

31 December 2004 1.711

Accumulated amortization

31 December 2003 (Unaudited) 1.109

Charge for period 247

Disposals (199)

31 December 2004 1.157

Net book value

31 December 2003 (Unaudited) 593

31 December 2004 554
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13. INVESTMENTS IN SUBSIDIARIES

Details of the Company’s investments in subsidiaries at 31 December 2004 are as follows:

14. AVAILABLE FOR SALE FINANCIAL ASSETS

At 31 December available for sale financial assets consisted of the following:

The Company has decided to sell the shares of UAB Palangos Varuna in 2005 and accounted the investments 
as current assets. As of 31 December the investments accounted for as current available-for-sale-sale financial 
assets amounted to LTL’000 1,118.

The financial data of available for sale financial assets, all of which are unlisted, as of 31
December 2004 and for the year then ended is as follows:

There were no impairment provisions on available for sale financial assets in 2004 and 2003, as the cost of 
investments did not exceed the fair value of net assets of available for sale financial assets as of 31 December 
2004 and 2003.

Name
Net equity
As of 31 December 2004
LTL’000

Net profit (loss)
2004
LTL’000 

UAB Šešupės Ontario 1.087 -

UAB Tokata 293 1

UAB Palangos Varūna 355 -34

Total 1.735 -33

Name
Country of
incorporation

Ownership %

Įsigijimo savikaina

2004 
LTL’000

2003 
LTL’000)

SIA Apranga Latvia 100 2.638 286

SIA Apranga LV Latvia 100 529 -

OU Apranga Estonia Estonia 100 441 -

UAB Apranga LT Lithuania 100 500 -

Total investments 4.108 286

 

Name
2004 
LTL’000

Ownership %
2003 
LTL’000 

Ownership %

UAB Tokata 760 100 760 100

UAB Šešupės Ontario 7,200 100 7,200 100

UAB Palangos Varūna - 1.118 91

Total 7,960 9,078
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15. INVENTORIES

16. TRADE AND OTHER RECEIVABLES

At 31 December trade and other receivables consisted of the following:

GROUP COMPANY

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

Goods for resale 31 22 23 19

Raw materials 304 145 186 145

Work-in-progress 33 1 33 1

Provisions for obsolete goods for resale - (207) - (207)

Iš viso
31,200 21.596 23.603 18.956

At 31 December 2004 the Group’s inventories have been pledged as security for outstanding loan from finan-
cial institutions. The total amount of pledged equipment (see note 11) and inventories as of 31 December 
2004 was LTL’000 6,439.

The carrying amount of trade and other receivables approximates their fair value.

GROUP COMPANY

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 
2003 
LTL’000

Loans granted to related parties - - 14.078 -

Prepayments 1.028 1.126 542 1,150

Trade accounts receivable 343 388 3.232 1.203

Other accounts receivable 1.555 838 802 98

Less: provision for doubtful accounts receivable (28) (28) (28) (28)

Total 2.898 2.324 18.626 2.423

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

132



17. BANK BALANCES AND CASH

At 31 December bank balances and cash consisted of the following:

19. LEGAL RESERVE

The legal reserve is a compulsory reserve under Lithuanian legislation. Annual contributions of at least 5 per 
cent of the net distributable profit are required until the legal reserve reaches 10 per cent of the statutory 
capital. The appropriation is restricted to reduction of the accumulated deficit.

18. SHARE CAPITAL    

As of 31 December 2004 and 2003 issued share capital of the Company consisted of 8,822,990 common shares 
at par value of LTL 1 each.
All shares are outstanding and fully paid.

20. BORROWINGS

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Cash at bank 151 265 6 262

Cash on hand 248 109 161 93

Cash in transit 830 472 653 380

Total 1.229 846 820 735

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Bank loans 33.477 19.968 28.509 14.846

Other borrowings 2,000 - 2,000 -

35.477 19.968 30.509 14.846

The borrowings are repayable as follows:

On demand or within one year 6.968 14.858 2,000 14.846

In the second year 28.509 5,110 28.509 -

35.477 19.968 30.509 14.846
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Analysis of borrowings by currency:

The average interest rates were as follows:

The directors estimate the fair value of the Group’s and the Company’s borrowings as follow:

The Group has pledged fixed assets and inventories as a collateral for loans granted (see note 11 and 15).

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

31 December 2004

Bank loans 28.509 4.968 30.509 -

Other borrowings 2,000 - - -

Total 30.509 4.968 30.509 -

31 December 2003 (Unaudited)

Bank loans 19.968 5,110 14.846 -

Other borrowings - - -

Total 19.968 5,110 14.846 -

GROUP
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Bank loans 4% 4%

Other borrowings 4% 4%

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Borrowings 34.374 19.421 29.506 14.577

APB APRANGA AND SUBSIDIARIES

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2004

134



21. OBLIGATIONS UNDER FINANCE LEASES

All lease obligations are denominated in LTL.
The fair value of the Company’s obligations under finance lease approximates their carrying amount.
The Company’s obligations under finance leases are secured by the lessors’ charges over the leased assets.

22. TRADE AND OTHER PAYABLES

At 31 December trade and other payables consisted of the following:

Minimum 
lease payments

Present value of
minimum lease payments

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Amounts payable under finance leases:

Within one year 653 641 599 512

In the second to sixth years inclusive 962 1.547 928 1.513

1.615 2.188 1.527 2.025

Less: future finance charges (88) (163) N/A N/A

Present value of lease obligations 1.527 2.025 1.527 2.025

GROUP COMPANY
2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

2004 
LTL’000

Unaudited 2003 
LTL’000

Trade payables 8.769 5.197 3.893 4.933

Remuneration and related payables 1.613 718 1.102 681

Prepayments received 227 98 220 119

Taxes and other payables 4.285 2.135 2.636 2.117

Total 14.894 8.148 7.851 7,850
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The bonds were issued on 11 June 2004 and will be redeemed on 16 June 2005.

23. BONDS ISSUED

At 31 December 2004 issued bonds consisted of the following:

24. RELATED PARTY TRANSACTIONS

For the year ended 31 December 2004 and as of 31 December 2004 the Group’s related party transactions were 
as follows:

tūkst. Lt

Nominal value at date of issue 7,000

Accrued interest 156

Liability at 31 December 2004 7.156

RELATED PARTIES
Accounts
payable
LTL’000

Accounts
receivable
LTL’000

Income
received
LTL’000

Purchases
LTL’000

UAB Minvista 2.006 - - 80

UAB Mineraliniai vandenys 22 - - 232

UAB Troja 142 - - 1.404

UAB Tetraneta 4 - - 35

UAB Prekybos marketingo  paslaugos 6 - - 5

UAB MG Baltic Investment 293 - 6 665

UAB MG Valda 22 1 10 139

UAB Tromina - 8 78 -

UAB Mineraliniai vandenus ir alus - - - 2

UAB Šešupė Ontario 107 - - 579

UAB Tokada 122 - - 40

UAB Palangos Varūna - 264 - -

UAB Viršupis - - - 1

UAB Laisvas Nepriklausomas Kanalas - 42 56 263

UAB Teniso pasaulis - - 3 3

Total 2.724 315 153 3.448
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25. CONTINGENCIES AND OFF-BALANCE SHEET COMMITMENTS

Litigation and claims – At 31 December 2004 and 2003 the Group was not involved in any legal proceedings, 
which in the opinion of management, would have a material impact on the financial statements, apart from 
those related to the recovery of accounts receivable.

At 31 December 2004 the Company’s guarantees for subsidiary’s obligations to credit institutions totaled LTL’000 
10,876. The letters of credit and guarantees provided to suppliers as of 31 December 2004 amounted to LTL’000 
2,210.

The Group and the Company have entered into 33 rental agreements of stores. The agreements’ termination 
period differs from 1 to 6 months.
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