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 2005 m. I pusmečio ataskaita  
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
 

1. Ataskaitinis laikotarpis:  2005 metų I pusmetis. 
 
 

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą 
 
Emitento pavadinimas:   akcinė prekybos bendrovė “Apranga” 
Įstatinis kapitalas:   8’822’990 Lt 
Buveinės adresas:   Kirtimų g.51, Vilnius LT-02244, Lietuva 
Telefonas:    239 08 08 
Faksas:     239 08 00 
Elektroninio pašto adresas:  info@apranga.lt  
Teisinė-organizacinė forma:  akcinė prekybos bendrovė 
Įregistravimo data ir vieta:  1993 03 01 Vilniaus miesto valdyba 
Įmonių rejestro Nr.:   AB 93-268, įmonės kodas 121933274 
Interneto tinklapis:   www.apranga.lt  
 
 

3. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei dokumentais, 
kuriais naudojantis ji buvo parengta ir visuomenės informavimo priemonės 
pavadinimas 

 
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti darbo 

valandomis akcinėje prekybos bendrovėje “Apranga”, Kirtimų g. 51, Vilnius. Visuomenės informavimo 
priemonė - žinių agentūros BNS ir ELTA. 
 
 

4. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją. 
 

Už ataskaitoje pateiktą informaciją atsakingi: 
 

Rimantas Perveneckas  generalinis direktorius   tel. 2390 801, 
Saulius Bačauskas  finansų ir ekonomikos direktorius tel. 2390 843, 
Elena Guobytė   vyriausioji buhalterė   tel. 2390 857. 
         faksas: 2390 800. 
 

5. Už ataskaitos parengimą atsakingų emitento valdymo organų narių patvirtinimas 
 

Valdymo organų nariai patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrovę ir nėra 
nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos investuotojų sprendimams pirkti ar parduoti emitento vertybinius 

opierius, tų vertybių popierių rinkos kainai bei jų vertinimui. p
 
 
 Rimantas Perveneckas 
 
 Saulius Bačauskas 
 

Elena Guobytė 
 
APB “Apranga”        2005 09 22 
Kirtimų g. 51, Vilnius 
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II. INFORMACIJA APIE EMITENTO ĮSTATINĮ KAPITALĄ IR IŠLEISTUS VERTYBINIUS 
POPIERIUS IR VALDYMO ORGANŲ NARIUS 

 
6. Emitento įstatinis kapitalas 

 
6.1. Įmonių rejestre įregistruotas įstatinis kapitalas 2005 metų liepos 1 dieną buvo 8’822’990,- Lt. 

Jį sudaro 8’822’990 paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė: 1,- Lt. Visos akcijos pilnai 
apmokėtos. 

6.2. Išleistų skolos ar išvestinių vertybinių popierių, kurių pagrindu numatoma didinti įstatinį 
kapitalą nėra. 
 
 

7. Stambiausi akcininkai 
 

2005 m. birželio 30 dieną APB “Apranga” akcininkų skaičius - 734. Akcininkai, nuosavybės teise 
turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. įstatinio kapitalo: 
 

Akcininko vardas, pavardė 
(įmonės pavadinimas, rūšis, 

buveinės adresas, kodas) 

Akcininkui 
nuosavybės teise, 

priklausančių 
paprastųjų 

vardinių akcijų 
skaičius, vnt. 

Turima 
įstatinio 
kapitalo 

dalis, proc. 

Nuosavybės teise 
priklausančių 

akcijų 
suteikiama balsų 

dalis, proc. 

Akcininkui su 
kartu 

veikiančiais 
asmenimis 

priklausančių 
balsų dalis, proc. 

UAB „MG BALTIC 
INVESTMENT“ 

J.Jasinskio g. 16, Vilnius 
123249022 

4 628 224 52,46 52,46 ---- 

HANSABANK CLIENTS 
Liivalaia 8, Tallinn, Estonia  

10060701 
1 257 402 14,25 14,25 ---- 

SKANDINAVISKA ENSKILDA 
BANKEN CLIENTS 

Sergels Torg 2, 10640 
Stockholm, Sweden 

50203290810 

647 649 7,34 7,34 ---- 

 
 
 

8. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą 
reglamentuoja Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymas 
 

Bendrovė į viešąją vertybinių popierių apyvartą 2005 metais išleido 20 mln. litų nominalios 
vertės obligacijų emisiją. 
 

Išleidžiamų vertybinių popierių pavadinimas 2 metų trukmės vardinės obligacijos 
Skaičius 200 000 vnt. 
Vieneto nominali vertė 100 Lt 
Bendra nominali vertė 20 000 000 Lt 
Obligacijų galiojimas 730 dienų (nuo 2005-06-16 iki 2007-06-15) 
Palūkanų dydis procentais nuo vertybinio popieriaus 
nominalios vertės (atkarpos dydis) 

4 (keturių) proc. metinė palūkanų norma 

Palūkanų išmokėjimo terminai Palūkanos mokamos atkarpų pavidalu:  
- 2006-06-15 (atkarpos dydis – 4 ,00 Lt už obligaciją);  
- 2007-06-15 (atkarpos dydis – 4,00 Lt už obligaciją). 

Išpirkimo kaina ir data 100 Lt; išperkama 2007 m. birželio 15 d. 
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Išleistos APB „Apranga“ obligacijos jų savininkams suteikia vienodas teises, kurias nustato 
Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai bei bendrovės 
įstatai. 

Bendrovės išleistos obligacijos suteikia teisę į fiksuoto dydžio metines palūkanas. Metinė 
palūkanų norma – 4 proc. Palūkanos pradedamos skaičiuoti nuo 2005 m. birželio 16 d. Obligacijų 
savininkams palūkanos bus išmokėtos atkarpų pavidalu: 2006 m. birželio 15 d. (atkarpos dydis 4,00 Lt už 
obligaciją) ir 2007 m. birželio 15 d. (atkarpos dydis – 4,00 Lt už obligaciją).  

APB „Apranga“, išleidusi obligacijas, tapo obligacijos savininko skolininku ir prisiėmė 
įsipareigojimus obligacijos savininko naudai. Obligacijų savininkai turi tokias pačias teises kaip ir kiti 
bendrovės kreditoriai. 

Obligacijų savininkų teisės: 

− obligacijų išpirkimo dieną gauti pinigų sumą, lygią jo turimų obligacijų nominaliai vertei; 

− obligacijų galiojimo metu palūkanų mokėjimo terminais gauti nustatyto dydžio palūkanas 
(atkarpų pavidalu); 

− parduoti ar kitaip perleisti visas ar dalį obligacijų; 

− jei obligacijų savininkas yra fizinis asmuo, palikti testamentu visas ar dalį obligacijų vienam ar 
keliems asmenims. 

Daugiau kaip 1/2 obligacijų emisijos savininkai turi teisę: 

− nušalinti jų interesus ginantį vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką ir reikalauti, kad 
bendrovė sudarytų sutartį su jų siūlomu vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininku; 

− nurodyti jų interesus ginančiam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui, kad 
bendrovės padarytas pažeidimas, susijęs su obligacijų emisija, yra neesminis ir todėl nereikia tam 
tikrų veiksmų jų interesams ginti (ši nuostata netaikoma bendrovės padarytiems pažeidimams, 
susijusiems su obligacijų išpirkimu ir palūkanų mokėjimu). 

Obligacijų perleidimui apribojimų nėra. Obligacijos nekonvertuojamos į akcijas. 
Emitento reikalavimu obligacijos negali būti išpirktos anksčiau obligacijų išpirkimo dienos. 
Emitentas įsipareigoja, investuotojui raštiškai pareikalavus, išpirkti obligacijas pirma nustatyto 

išpirkimo termino, kai tenkinama bent viena sąlyga: 

− emitento ir jo dukterinių įmonių grupės konsoliduotų finansinių skolų (trumpalaikių ir ilgalaikių) 
ir akcininkų nuosavybės santykis, apskaičiuotas remiantis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis 
pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, ilgiau kaip du ketvirčius iš eilės 
yra didesnis nei 1,25 (vienas ir dvidešimt penkios šimtosios); 

− emitento ir jo dukterinių įmonių grupės konsoliduotų finansinių skolų ir akumuliuoto paskutinių 
keturių ketvirčių veiklos pelno santykis, apskaičiuotas remiantis finansinėmis ataskaitomis, 
parengtomis pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, ilgiau kaip du ketvirčius iš 
eilės yra didesnis nei 7,00 (septyni); 

− emitentas per 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo datos nesumoka palūkanų. 
Emitento ir jo dukterinių įmonių grupės konsoliduotų finansinių skolų (trumpalaikių ir ilgalaikių) ir 

akcininkų nuosavybės santykis, apskaičiuotas remiantis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal 
Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, 2005 metų birželio 30 d. yra 1,04 ( vienas ir keturios 
šimtosios). 

Emitento ir jo dukterinių įmonių grupės konsoliduotų finansinių skolų ir akumuliuoto paskutinių 
keturių ketvirčių veiklos pelno santykis, apskaičiuotas remiantis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis 
pagal Tarptautinės finansinės atskaitomybės standartus, 2005 metų birželio 30 d. yra 4,9 ( keturi ir 
keturiasdešimt devynios šimtosios). 
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9. Emitento vertybinių popierių antrinė apyvarta 
 

APB „Apranga“ paprastosiomis vardinėmis akcijomis (8 822 990 PVA, nominali vertė 1 Lt) 
prekiaujama AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“ (toliau VVPB) Einamajame prekybos sąraše. 

 
APB „Apranga” vertybinių popierių antrinė apyvarta: 
 

Kaina, Lt Apyvarta, Lt Bendra apyvarta 

Laikotarpis didž. maž. 
pask. 
sesijos didž. maž. 

pask. 
sesijos Vnt. Lt 

2005 01 01 – 2005 03 31 23.05 16.50 22.00 1 797 906 7 716 22 814 846 956 15 281 058

2005 04 01 – 2005 06 30 22.50 19.05 21.20 1 421 197 0 60 310 369 416 7 899 420
 
 

10. Sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais 
 

Sudaryta sutartis su AB FMĮ “Finasta”, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, dėl vertybinių 
popierių sąskaitų tvarkymo. 
 
 

11. Valdymo organų nariai 
 
11.1. Valdymo organų nariai ir jų dalyvavimas emitento įstatiniame kapitale 
 

Pareigos Vardas, pavardė Dalyvavimas įstatiniame kapitale 
Valdybos pirmininkas Darius Juozas Mockus turi 206’692 PVA, kurios sudaro 2,3% 

įstatinio kapitalo ir bendro balsų skaičiaus 
Valdybos narys, generalinis 
direktorius 

Rimantas Perveneckas turi 199’230 PVA, kurios sudaro 2,3% 
įstatinio kapitalo ir bendro balsų skaičiaus 

Valdybos narė, pirkimų 
direktorė 

Ilona Šimkūnienė turi 4’830 PVA, kurios sudaro 0,05% įstatinio 
kapitalo ir bendro balsų skaičiaus 

Valdybos narys Raimondas Paškevičius bendrovės akcijų neturi 
Valdybos narys Raimondas Kurlianskis bendrovės akcijų neturi 
Valdybos narys Algimantas Variakojis bendrovės akcijų neturi 
Finansų ir ekonomikos 
direktorius 

Saulius Bačauskas bendrovės akcijų neturi 

Vyriausioji buhalterė Elena Guobytė bendrovės akcijų neturi 
 
 
11.2. Valdymo organų narių dalyvavimas kitų įmonių veikloje bei kapitale 
 
Darius Juozas Mockus (J.Jasinskio g. 16, Vilnius) – valdybos pirmininkas. 
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: 
UAB Koncernas „MG Baltic“ – prezidentas ir valdybos pirmininkas;  
UAB „MG Baltic Trade“ – generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas;  
AB „Stumbras“ – valdybos pirmininkas;  
UAB „MG Valda“ – valdybos narys;  
UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ – valdybos narys.  
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Dalyvavimas kitų įmonių kapitale: 
UAB Koncernas „MG Baltic“ – 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo;  
UAB „Minvista“ – 99,99 proc. bendrovės įstatinio kapitalo dalies.  
 
Rimantas Perveneckas (Kirtimų g. 51, Vilnius) – valdybos narys, generalinis direktorius. Jis taip pat yra 
UAB „Palangos Varūna“ valdybos pirmininkas. Kitų įmonių veikloje bei kapitale nedalyvauja. 
 
Ilona Šimkūnienė (Kirtimų g. 51, Vilnius) – valdybos narė, pirkimų direktorė. Kitų įmonių veikloje bei 
kapitale nedalyvauja. 
 
Raimondas Kurlianskis (J.Jasinskio g. 16, Vilnius) – valdybos narys, bendrovės akcijų neturi. Jis taip 
pat yra UAB „MG Baltic Investment“ generalinis direktorius.  
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: 
UAB Koncernas „MG Baltic“ – valdybos narys;  
AB Lietuvos telegramų agentūra ELTA – generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas;  
UAB „MG Baltic Media“ – valdybos pirmininkas;  
UAB „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ – valdybos pirmininkas;  
UAB agrofirma „Sėklos“ – valdybos pirmininkas;  
UAB „MG Valda“ – valdybos narys;  
UAB „Neringos viešbutis“ – valdybos narys;  
UAB „Viršupis“ – valdybos narys.  
 
Dalyvavimas kitų įmonių kapitale: 
UAB agrofirma „Sėklos“ – 7,83 proc. bendrovės įstatinio kapitalo dalies. 
 
Raimondas Paškevičius (J.Jasinskio g. 16, Vilnius)– valdybos narys. Jis taip pat yra UAB „Ekonominės 
konsultacijos ir tyrimai“ direktorius bei partneris (25 proc. kapitalo dalies). 
 
Algimantas Variakojis (Konstitucijos pr. 23, Vilnius) – valdybos narys, bendrovės akcijų neturi. 
Dalyvavimas kitų įmonių valdyme: 

AB FMĮ „Finasta“ valdybos narys, stambių projektų vadovas; 
UAB „Finasta investicijų valdymas“ valdybos narys; 
UAB „Panevėžio melioracija“ valdybos narys; 
AB „Verpstas“ valdybos narys; 
UAB „Vilniaus senamiesčio restauravimo direkcija“ valdybos pirmininkas; 
UAB „Gateka“ valdybos narys; 
UAB „Pozityvios investicijos“ direktorius; 
AB „Invetex“ valdybos narys; 
AB „Progresas“ valdybos narys; 
AB „Vilniaus Vingis“ valdybos narys. 
 
Dalyvavimas kitų įmonių kapitale: 

AB „Progresas“ – 9,99 proc. bendrovės įstatinio kapitalo dalies; 
Konsultacinė firma „Verslo praktika“ – 100 proc. bendrovės įstatinio kapitalo. 
 
Saulius Bačauskas (Kirtimų g. 51, Vilnius) – finansų ir ekonomikos direktorius. Kitų įmonių veikloje ir 
kapitale nedalyvauja. 
 
Elena Guobytė (Kirtimų g. 51, Vilnius) – vyriausioji buhalterė. Kitų įmonių veikloje ir kapitale 
nedalyvauja. 
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III. FINANSINĖ PADĖTIS 
 

12. Balansas 
 
Balansas (pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus), tūkst. Lt 
 

ĮMONĖ GRUPĖ  
2005-06-30 2004-12-31 2004-06-30 2005-06-30 2004-12-31 2004-06-30 

       
TURTAS       

       
ILGALAIKIS TURTAS       

Materialus turtas 34052  34209 34282  56340  58244 38967  
Nematerialus turtas 456  554 485  518  613 485  
Investicijos į dukterines įmones 4108  4108 1757  -  - -  
Pardavimui skirtos investicijos 7960  7960 9078  7960  7960 9078  
Po vienerių metų gautinos sumos 352  309 2303  502  459 324  

ILGALAIKIS TURTAS IŠ VISO 46928  47140 47905  65319  67276 48854  
          
TRUMPALAIKIS TURTAS          

Atsargos 23774  23603 21837  31476  31200 24527  
Prekybos ir kitos gautinos sumos 15230  18626 2234  2189  2898 2658  
Pardavimui skirtos investicijos 1118  1118 -  1118  1118 -  
Pinigai ir pinigų ekvivalentai 752  820 685  1259  1229 1210  

TRUMPALAIKIS TURTAS IŠ VISO 40874  44167 24756  36041  36445 28395  
           
TURTAS IŠ VISO 87802  91307 72661  101360  103721 77249  

        
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI        

        
KAPITALAS IR REZERVAI        

Akcinis kapitalas 8823  8823 8823  8823  8823 8823  
Įstatymo numatyti rezervai 882  748 748  882  748 748  
Kiti rezervai -  -   -  - -  
Akcijų priedai 441  441 441  441  441 441  
Valiutos kurso pokyčių įtaka      (200)  (212) 173  
Sukauptas pelnas 32433  34064 29719  34670  34482 29035  

NUOSAVAS KAPITALAS IR REZERVAI IŠ VISO 42579  44076 39731  44616  44282 39220  
           
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI           

Ilgalaikės paskolos 18120  28509 13904  25291  28509 18786  
Atidėtų mokesčių įsipareigojimai 104  103 -  259  301 -  
Ilgalaikės išperkamosios nuomos mokėtinos 
sumos 

928  928 1513  928  928 1513  

Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 85  85 501  109  84 501  
ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 19236  29625 15918  26587  29822 20800  

           
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI           

Prekybos ir kitos mokėtinos sumos 5652  7851 7278  9821  14894 7993  
Išleistos obligacijos 20033  7156 7000  20033  7156 7000  
Ilgalaikių išperkamosios nuomos mokėtinų 
sumų einamųjų metų dalis 

302  599 235  302  599 235  

Trumpalaikės paskolos -  2000 2498  -  6968 2000  
TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ VISO 25987  17606 17012  30156  29617 17228  

           
NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI IŠ 
VISO 87802  91307 72661  101360  103721 77249  
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13. Pelno (nuostolio) ataskaita 

 
Pelno (nuostolių) ataskaita (pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus), tūkst. Lt  
 

ĮMONĖ GRUPĖ  

2005 m. 
I pusm. 

2004 m. 
I pusm. 

2005 m. 
I pusm. 

2004 m. 
I pusm. 

     
Pardavimai 48548  41085  71053  42286  
Pardavimų savikaina (32411)  (26225)  (39514)  (25689)  
      
BENDRASIS PELNAS 16137  14860  31539  16596  
      
Veiklos sąnaudos (16651)  (13997)  (28722)  (16257)  
   -    -  
VEIKLOS PELNAS (514)  863  2817  339  
      
Kitos veiklos grynosios pajamos 1587  596  508  593  
Finansinės sąnaudos (541)  (439)  (973)  (597)  
      
PELNAS PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 532  1019  2352  335  
      
Pelno mokesčio sąnaudos -  -  -  -  
     
GRYNASIS PELNAS  532  1019  2352  335  
      
PELNAS VIENAI AKCIJAI, LT 0.06 0.12 0.27 0.04 
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Pinigų srautų ataskaita (pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus), tūkst. litų 

ĮMONĖ GRUPĖ 
 2005 I pusm. 2004 2005 I pusm. 2004 

     

PAGRINDINĖ VEIKLA     

Pelnas prieš apmokestinimą 532  6338 2352  7317 

Koregavimai:       

Nusidėvėjimas ir amortizacija 2032  3809 4499  5443 

Nuostolis, pardavus ilgalaikį turtą -  25 -  25 

Grynosios palūkanų sąnaudos 785  896 947  1477 

PAGRINDINĖS VEIKLOS PINIGŲ SRAUTAI PRIEŠ 
TRUMPALAIKIO TURTO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ PASIKEITIMUS 

3349  11068 7797  14262 

Atsargų padidėjimas (171)  (4647) (276)  (9604) 

Gautinų sumų padidėjimas 3353  (14247) 666  (302) 

Nerealizuotas pelnas (nuostolis) iš valiutų 
kurso pokyčio 

-   12  167 

Mokėtinų sumų padidėjimas (2199)  177 (5089)  6600 

PINIGAI GAUTI (PANAUDOTI) IŠ PAGRINDINĖS ĮMONĖS 
VEIKLOS 

4332  (8003) 3111  11123 

Sumokėtas pelno mokestis -  (1091) -  (1680) 

Sumokėtos palūkanos (1037)  (1124) (947)  (1482) 

GRYNIEJI PINIGAI GAUTI (PANAUDOTI) PAGRINDINĖJE 
VEIKLOJE 

3296  (10218) 2164  7633 

       

INVESTICINĖ VEIKLA       

Gautos palūkanos 252  195 -  5 

Ilgalaikio turto įsigijimai (1777)  (6409) (2499)  (27440) 

Dukterinių įmonių įsigijimai -  (3822) -   

Investicijų, skirtų pardavimui, įsigijimai -   -   

GRYNIEJI PINIGAI, PANAUDOTI INVESTICINĖJE VEIKLOJE (1524)  (10036) (2499)  (27435) 

       

FINANSINĖ VEIKLA       

Sumokėti dividendai (2029)  (1764) (2029)  (1764) 

Gautos (grąžintos) paskolos grynąja verte (12389)  15663 (10186)  15509 

Išperkamosios nuomos mokėjimai (297)  (560) (297)  (560) 

Įplaukos iš obligacijų išleidimo 12876  7000 12876  7000 

GRYNIEJI PINIGAI GAUTI IŠ FINANSINĖS VEIKLOS (1839)  20339 364  20185 

       

GRYNŲJŲ PINIGŲ PADIDĖJIMAS (68)  85 29  383 

       
GRYNIEJI PINIGAI METŲ PRADŽIOJE 820  735 1229  846 

        
GRYNIEJI PINIGAI METŲ PABAIGOJE 752  820 1259  1229 
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Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita (pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus), tūkst. litų 

ĮMONĖ Akcinis 
kapitalas 

Įstatymo 
numatyti 
rezervai 

Akcijų 
priedai 

Kiti 
rezervai 

Sukauptas 
pelnas 

Viso 
              
Likutis 
2003 m. gruodžio 31 d. 8823  461  441  25001  5750  40476  

              
Pervedimas į įstatymų 
numatytus rezervus -  288  -  -  (288)  -  

Kitų rezervų sumažinimas -  -  -  (25001)  25001  -  
Išmokėti dividendai -  -  -  -  (1765)  (1765)  
Grynasis metų pelnas -  -  -  -  5364  5364  
              
Likutis 
2004 m. gruodžio 31 d. 8823  748  441  -  34064  44076  

              
Pervedimas į įstatymų 
numatytus rezervus -  134  -  -  (134)  -  

Išmokėti dividendai -  -  -  -  (2029)  (2029)  
Grynasis metų pelnas -  -  -  -  532  532  
              
Likutis 
2005 m. birželio 30 d. 8823  882  441  -  32433  42579  

 

GRUPĖ 
Akcinis 

kapitalas 

Įstatymo 
numatyti 
rezervai 

Akcijų 
priedai 

Kiti 
rezervai 

Valiutos 
kurso 

pokyčių 
įtaka 

Sukaup-
tas  

pelnas 
Viso 

                
Likutis 
2003 m. gruodžio 31 d. 8823  461  441  25001  (36)  5450  40140  

                
Pervedimas į įstatymų 
numatytus rezervus 

-  288  -  -  -  (288)  -  

Kitų rezervų sumažinimas -  -  -  (25001)  -  25001  -  
Neigiama valiutos kurso įtaka -  -  -  -  (176)  -  (176)  
Išmokėti dividendai -  -  -  -  -  (1765)  (1765)  
Grynasis metų pelnas -  -  -  -  -  6082  6082  
                
Likutis 
2004 m. gruodžio 31 d. 8823  748  441  -  (212)  34481  44282  

                
Pervedimas į įstatymų 
numatytus rezervus 

-  134  -  -  -  (134)  -  

Kitų rezervų sumažinimas -  -  -  -  -  -  -  
Neigiama valiutos kurso įtaka -  -  -  -  11  -  11  
Išmokėti dividendai -  -  -  -  -  (2029)  (2029)  
Grynasis metų pelnas -  -  -  -  -  2352  2352  
                
Likutis  2005 m. birželio 30 d. 

8823  882  441  -  (200)  34670  44616  
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14. Aiškinamasis raštas 
 

“Aprangos” Grupę sudaro APB „Apranga“ (patronuojanti įmonė) ir jos pilnai valdomos 
dukterinės įmonės SIA Apranga bei 2004 m. įsteigtos UAB „Apranga LT“, SIA “Apranga LV”, 
OU“Apranga Estonia”. 

Finansinės ataskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Nuo 
2004 metų APB „Apranga“ savo finansų apskaitą veda bei Grupės įmonės konsoliduojamos pagal 
Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. 

Auditoriai netikrino “Aprangos” Grupės ataskaitinio laikotarpio tarpinės finansinės 
atskaitomybės. 2004 m. gruodžio 31 d. “Aprangos” Grupės finansinės ataskaitos yra auditorių patikrintos. 

 
“Aprangos” Grupei priklausančios bei konsoliduojamos APB „Apranga“ dukterinės įmonės: 

 
 SIA „Apranga“ UAB “Apranga 

LT” 
SIA “Apranga 

LV” 
OU „Apranga 

Estonia“ 
Adresas Elizabetes g. 51, 

Ryga. Latvija 
Kirtimų g. 51, 

Vilnius 
Elizabetes g. 51, 

Ryga. Latvija 
Viru valjak 4, 
Talinas. Estija 

Veiklos pobūdis Mažmeninė prekyba Mažmeninė prekyba Mažmeninė prekyba Mažmeninė prekyba 
Įstatinis kapitalas 500‘000 LVL 500‘000 LTL 100‘000 LVL 2‘000‘000 EEK 
Emitentui priklausančių 
akcijų rūšis  

PVA PVA PVA PVA 

Emitentui priklausančių PVA 
skaičius 

10‘000 500 1‘000 1 

Emitentui priklausančių 
akcijų nom. vertė 

500’000 LVL 500‘000 LTL 100‘000 LVL 2‘000‘000 EEK 

Emitento nuosavybės teise 
turimų balsų % 

100% 100% 100% 100% 

 
2005 metų I pusmečio Grupės pardavimai, lyginant su 2004 metų I pusmečio pardavimais 

padidėjo 28,8 mln. litų arba 68%. Tai sąlygojo sparti Grupės plėtra, ypač užsienio rinkose. 2004 m. 
gegužės mėnesį buvo pasirašytos franšizės sutartys su stambiausiu pasaulio vertikaliu mažmenininku 
„INDITEX“ grupe dėl frančizinių „ZARA“ tinklo parduotuvių atidarymo Baltijos šalyse. 2004 m. 
rugpjūčio mėnesį pirmosios „ZARA“ parduotuvės atidarytos Taline bei Rygoje. Trečioji parduotuvė 
atidaryta Vilniuje 2004 m. lapkričio mėnesį. Taip pat 2004 metų rugpjūčio mėnesį Rygoje (Latvija) 
atidaryta pirmoji Rytų Europoje vieno garsiausių pasaulio mados dizainerių Giorgio Armani parduotuvė - 
„Emporio Armani“. 2005 m. vasario mėnesį „Emporio Armani“ parduotuvė atidaryta ir Vilniuje. Viso 
„Aprangos” grupė per 2004 metus atidarė 12 naujų parduotuvių bei per 2005 m. I pusmetį - dar  3 naujas 
parduotuves. Tai sąlygojo aukštus apyvartų augimo tempus ataskaitiniu laikotarpiu. 

Pardavimai ir parduotų prekių savikaina pagal geografinius segmentus už ataskaitinį laikotarpį, 
pasibaigusį birželio mėn. 30 d.: 
 
GRUPĖ 2005 m. I pusm. 

 

tūkst. Lt 
 2004 m. I pusm. 

tūkst. Lt 
 Lietuva Latvija Estija Viso  Lietuva Latvija Estija Viso 
          

Pardavimai 46,868 16,643 7,541 71,053 36,721 5,565 - 42,286 
Parduotų prekių 

savikaina -27,036 -8,763 -3,715 -39,514 -21,861 -3,828 - -25,689 

                 

Bendrasis 
pelnas 19,833 7,880 3,826 31,539 14,860 1,737 - 16,596 
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ĮMONĖ 2005 m. I pusm. 
tūkst. Lt 

 2004 m. I pusm. 
tūkst. Lt 

 Lietuva Latvija Estija Viso  Lietuva Latvija Estija Viso 
          

Pardavimai 40,911 7,637 - 48,548 36,721 4,364 - 41,085 
Parduotų prekių 

savikaina -24,775 -7,637 - -32,411 -22,425 -3,801 - -26,225 

                 
Bendrasis 

pelnas 16,137 0 - 16,137 14,296 564 - 14,860 

Grupės bendrasis pardavimų pelningumas padidėjo nuo 39,2% 2004 metų I pusmetį iki 44,4% 
2005 metų I pusmetį. Buvo uždirbta 31,5 mln. Lt bendrojo pelno, t.y. 14,9 mln. Lt daugiau (arba 90% 
daugiau) nei 2004 metų atitinkamą laikotarpį. Iš esmės, tai sąlygojo nauji pelningesni projektai. 

Dėl intensyvios plėtros atitinkamai padidėjo ir Grupės veiklos sąnaudos – jos išaugo 77% iki 28,7 
mln Lt. Finasinės sąnaudos padidėjo 63% – dėl išaugusio skolinimosi poreikio naujiems projektams 
finansuoti. 

2005 m. I pusmečio Grupės rezultatas - 2,35 mln. Lt pelno prieš apmokestinimą, kai 2004 m. tą 
patį laikotarpį pelnas prieš apmokestinimą sudarė 0,335 mln Lt. Didesnį Grupės pelną sąlygojo padidėjusi 
prekių apyvarta bei padidėjęs pardavimų pelningumas. 

Mažmeninę prekybą drabužiais šiek tiek įtakoja sezoniškumas, taip pat ir išpardavimų 
laikotarpiai. Paprastai antrajame metų pusmetyje prekių apyvartos yra didesnės bei pelningumai 
aukštesni. Tai sąlygoja, kad didesnioji metų pelno dalis uždirbama antrajame metų pusmetyje. 

Dėl atliktų investicijų įrengiant naujas parduotuves gana ženkliai (17,4 mln. Lt arba 45%) 
padidėjo Grupės materialus turtas (likutine verte). Per ataskaitinį laikotarpį Grupė įsigijo Ilgalaikio turto 
už 2,5 mln. Lt. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Grupė materialaus turto likutine verte turėjo už 56,3 
mln. Lt. 

Kadangi Grupė yra nusprendusi parduoti UAB “Palangos Varūna” akcijas 2005 metais, todėl ši 
investicija yra apskaitoma trumpalaikiame turte (2004-06-30 apskaityta pardavimui skirtose investicijose 
ilgalaikiame turte). 

Taip pat, atidarius naujas parduotuves, dėl smarkiai padidėjusių prekybos plotų ir tuo pačiu 
išaugusių apyvartų, padidėjo ir Grupės atsargos. Jos 2005 metų I pusmečio pabaigoje sudarė 31,5 mln. Lt 
ir lyginant su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu padidėjo 28%. 

Visas Grupės turtas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 101,4 mln. Lt ir lyginant su tuo 
pačiu praėjusių metų laikotarpiu padidėjo 24,1 mln. Lt arba 31%. 

2005 m. I pusmetį APB „Apranga“ išmokėjo 2,029 mln. Lt dividendų už 2004 metus. 
 

G
 

rupės finansinės skolos 2005-06-30, tūkst. Lt: 

GRUPĖ Skolos ar jų dalys apmokėtinos 
Finansinės skolos (tarp jų 
dukterinėms ir asocijuotoms 
įmonėms) 

Per vienerius 
finansinius metus 

Po vienerių metų, bet ne 
vėliau kaip per penkerius 

metus 
Po penkerių metų 

Lizingo (finansinės nuomos) ar 
panašūs įsipareigojimai 

302 928 - 

Kredito įstaigoms - 25 291 - 
AB Vilniaus bankas, kred. linija, Lt - 18 120 - 
SIA „NORD/LB“, kred. linija, LVL - 7 171 - 

Kitos finansinės skolos - 20 033 - 
 302 46 252 -
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AB “Vilniaus bankas” kredito limito sutartis galioja iki 2006-05-17, SIA „NORD/LB“ – kredito 
limito sutartis galioja iki 2007-01-31 (terminas pratęstas 2005 m. kovo mėnesį, todėl dalis trumpalaikių 
paskolų buvo perkelta į ilgalaikes). 

Kitas Grupės finansines skolas 2005-06-30 datai (20 033 tūkst. Lt) pagrinde sudarė 
APB“Apranga” 2005 m. birželio mėnesį išleista 20 mln. Lt obligacijų emisija. 2004 metais išleista 7 mln. 
Lt obligacijų emisija laiku išpirkta 2005 m. birželio mėnesį. Padidėjęs skolinimasis išleidžiant obligacijas 
sudaro 13 mln. Lt. 

2005-06-30 visos Grupės finansinės skolos sudarė 46 252 tūkst. Lt, iš jų 39 081 tūkst. Lt 
grąžinimo valiuta yra litas, o 7 171 tūkst. Lt skolos grąžinimo valiuta yra Latvijos latas. Lyginant su 
atitinkamu praėjusių metų laikotarpiu, Grupės finansinės skolos išaugo 19 mln. Lt arba 69%. Papildomos 
finansinės lėšos buvo panaudotos investicijoms į parduotuves bei apyvartiniam kapitalui finansuoti. 

Vidutinė Grupės paskolų palūkanų norma – 4 % 
Grupės prekybos ir kitos mokėtinos sumos lyginant su 2004 m. I pusmečio pabaiga išaugo 23% 

iki 9,8 mln. Lt. Tai taip pat siejama su padidėjusia Grupės apyvarta ir atitinkamai išaugusiais prekių 
pirkimais iš tiekėjų. 
 
 

15. Informacija apie auditą 
 
 2005 m. balandžio 29 d. įvykusiame APB “Apranga” visuotiniame akcininkų susirinkime 
auditoriumi 2005 metams pakartotinai išrinktas UAB „Deloitte & Touche“. Auditas bendrovėje 
atliekamas vieną kartą per metus. Auditas atliekamas pagal Tarptautinius audito standartus. Pusmečio 
rezultatai nėra audituojami. 
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IV. ESMINIAI ĮVYKIAI EMITENTO VEIKLOJE 
 
 

16. Esminiai įvykiai emitento veikloje 
 

2005 m. I pusmetį „Aprangos” Grupė atidarė 3 naujas parduotuves: “City men & women“ (Vilnius, PC 
“Akropolis”), “Emporio Armani” (Vilnius), “City men & women“ (Riga, PC “Domina”). Dalis seniausios ir 
didžiausios „Aprangos“ parduotuvės Vilniuje (J.Jasinskio g.16) pertvarkyta į Išparduotuvę. 

Taip pat 2005 m. rugpjūčio-rugsėjo mėnesiais atidarytos dar 3 parduotuvės Lietuvoje ir Latvijoje: 
“Apranga” (Panevėžys, PC “Babilonas”), “Miss Sixty Energie” (Ryga), “Moskito” (Ryga). 

2005 m. birželio mėnesį išleista 20 mln. Lt obligacijų emisija bei laiku išpirkta metais anksčiau 
išleista 7 mln. Lt obligacijų emisija. 
 

Esminio įvykio pobūdis Esminio įvykio 
pranešimo data 

Informavimo priemonė 

Dėl APB “Apranga” akcijų įtraukimo į VVPB 
Oficialųjį prekybos sąrašą

2005-09-05 BNS ir ELTA agentūros 

“Aprangos” grupės 2005 m. sausio-rugpjūčio mėnesių 
apyvarta

2005-09-01 BNS ir ELTA agentūros 

“Aprangos” grupės 2005 m. sausio-liepos mėnesių 
apyvarta

2005-08-01 BNS ir ELTA agentūros 

“Aprangos” grupės 2005 m. I pusmečio pelnas 2005-07-25 BNS ir ELTA agentūros 
“Aprangos” grupės 2005 m. I pusmečio apyvarta 2005-07-04 BNS ir ELTA agentūros 
“Aprangos” grupė toliau didina augimo tempus 2005-06-01 BNS ir ELTA agentūros 
2005 metų sausio - balandžio mėn. apyvarta 2005-05-02 BNS ir ELTA agentūros 
2005 metų pirmojo ketvirčio veiklos rezultatai 2005-04-29 BNS ir ELTA agentūros 
Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai 2005-04-29 BNS ir ELTA agentūros 
2005 m. kovo mėn. ir pirmojo metų ketvirčio apyvarta 2005-04-04 BNS ir ELTA agentūros 
Siūlomi visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų 
projektai

2005-03-29 BNS ir ELTA agentūros 

Visuotinio akcininkų susirinkimo šaukimas 2005-03-29 BNS ir ELTA agentūros 
2005 metų vasario mėnesio apyvarta 2005-03-01 BNS ir ELTA agentūros 
Preliminarus neaudituotas 2004 metų pelnas 2005-02-28 BNS ir ELTA agentūros 
“Apranga” tęsia pasaulinių “grandų” atvedimą į 
Lietuvą

2005-02-11 BNS ir ELTA agentūros 

2005 m. sausio mėn. apyvarta 2005-02-03 BNS ir ELTA agentūros 
2004 metų apyvarta ir planai 2005 metams 2005-01-10 BNS ir ELTA agentūros 
 
 

17. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai 
 
 APB “Apranga” šiais metais nedalyvavo ir šiuo metu nedalyvauja jokiame teismo ar arbitražo 
procese, galinčiame turėti įtakos emitento finansinei būklei. 
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