Akcin s prekybos bendrov s

2003 met ataskaita

2004 m. birželis

I. Bendrosios nuostatos
1. Ataskaitinis laikotarpis: 2003 metai
2. Pagrindiniai duomenys apie emitent
Emitento pavadinimas:
statinis kapitalas:
Buvein s adresas:
Telefonas:
Faksas:
Elektroninio pašto adresas:
Internetin svetain
Teisin -organizacin forma:
registravimo data:
moni rejestro Nr.:

akcin prekybos bendrov “Apranga”
8’822’990,- Lt
Kirtim g.51, Vilnius, LT02244, Lietuva
239 08 08
239 08 00
info@apranga.lt
www.apranga.lt
akcin prekybos bendrov
1993 03 01 Vilniaus miesto valdyba
AB 93-268, mon s kodas 2193327

3. Pagrindin s veiklos pob dis
Pagrindin veikla – mažmenin ir didmenin prekyba drabužiais.

4. Informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su ataskaita bei
dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, ir visuomen s informavimo
priemon s pavadinimas
Su ataskaita bei dokumentais, kuriais naudojantis ji buvo parengta, galima susipažinti
darbo valandomis akcin je prekybos bendrov je “Apranga”, Kirtim g. 51, Vilnius. Apie tai
pranešama žini agent roms BNS ir ELTA.

5. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateikt informacij .
Už ataskaitoje pateikt
Rimantas Perveneckas
Saulius Ba auskas
Rasa Rulevi i t

informacij atsakingi:
generalinis direktorius
tel. 2390 801,
finans ir ekonomikos direktorius tel. 2390 843,
vyriausioji buhalter
tel. 2390 836.
Faksas: 2390 800.

1

6. Už ataskaitos parengim atsaking
patvirtinimas

emitento valdymo organ

nari

Valdymo organ nariai patvirtina, kad ataskaitoje pateikta informacija atitinka tikrov ir
n ra nutyl t fakt , galin i tur ti takos investitori sprendimams pirkti ar parduoti emitento
vertybinius popierius, t vertybi popieri rinkos kainai bei j vertinimui.
Rimantas Perveneckas
Saulius Ba auskas
Rasa Rulevi i t
APB “Apranga”
Kirtim g. 51, Vilnius

2004 birželio 21d.
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II. Informacija apie emitento statin kapital ir išleistus vertybinius popierius
ir valdymo organ narius
7. Emitento statinis kapitalas
7.1. 2004 met sausio 1 dien moni rejestre registruotas statinis kapitalas buvo
8’822’990,- Lt. J sudaro 8’822’990 paprast j vardini akcij . Vienos akcijos nominali vert :
1,- Lt. Visos akcijos pilnai apmok tos.
7.2. Išleist skolos ar išvestini vertybini popieri n ra.

8. Stambiausi akcininkai
Ataskaitinio visuotinio akcinink susirinkimo datai (2004 m. balandžio 30 d.) bendrov je
buvo 444 akcininkai, iš j trys turintys daugiau kaip 5% emitento statinio kapitalo:
Akcininkas

Buvein s adresas

moni rejestro
kodas

2004 m. balandžio 30 diena
UAB “MG Baltic Investment“ Jasinskio 16, Vilnius
2324902
UAB "Minvista"
Jasinskio 16, Vilnius
1068569
Skandinaviska
Enskilda Sergels Torg 2,
502032908101
Banken
10640 Stockholm,
Švedija

Akcij
skai ius

statinio
kapitalo ir
bals dalis %

5 405 984
828 026
441 149

61.27%
9.38%
5.00%

2003 gruodžio 31 dien bendrov je buvo 155 akcininkai ir tik 1 turintis daugiau kaip 5%
emitento statinio kapitalo (UAB “MG Baltic Investment“ - statinio kapitalo dalis sudar
88.14%). UAB “MG Baltic Investment“ nusprendus sumažinti turim dukterin s bendrov s
akcij paket iki 51%, padid jo APB “Apranga” akcij likvidumas bei pasi la, bendrov s akcijos
tapo patrauklesn s tiek smulkiems, tiek instituciniams investuotojams. To pasekoje, padid jo ir
bendrov s akcinink skai ius.

9. Akcij išleist
charakteristikos

vieš j

vertybini

popieri

apyvart , pagrindin s

Akcijos išleistos vieš j vertybini popieri apyvart - emisijos b du. Išleist akcij
skai ius – 8 822 990 vieno lito nominalios vert s paprastosios vardin s akcijos.

10. Duomenys apie neviešajai apyvartai registruotas ir išplatintas akcijas
---

11. Informacija
pakvitavimus

apie

akcij

pagrindu

išleistus

depozitoriumo

---

12. Skolos vertybini popieri , išleist
apyvart , pagrindin s charakteristikos

vieš j

vertybini

popieri
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---

13. Duomenys apie neviešajai apyvartai registruotus ir išplatintus skolos
vertybinius popierius
---

14. Vertybiniai popieriai, nepažymintys dalyvavimo statiniame kapitale,
bet kuri apyvart reglamentuoja Vertybini popieri viešosios apyvartos
statymas, išskyrus skolos vertybinius popierius
---
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III. Duomenys apie emitento išleist vertybini popieri antrin apyvart
15. Vertybiniai popieriai, traukti birž prekybos s rašus
Visos 8 822 990 vieno lito nominalios vert s paprastosios vardin s akcijos yra trauktos
Nacionalin s vertybini popieri biržos einam j prekybos s raš .

16. Prekyba vertybiniais popieriais biržose
Nacionalin s vertybini popieri biržos einamasis s rašas
Didžiausia
Mažiausia
Paskutin s
Laikotarpis
kaina
kaina
sesijos kaina
2002 01 01 – 2002 03 31
1.10
1.05
1.10
2002 04 01 – 2002 06 30
1.05
1.00
1.05
2002 07 01 – 2002 09 30
1.68
1.00
1.68
2002 10 01 – 2002 12 31
2.42
1.45
2.40
2003 01 01 – 2003 03 31
3.49
2.40
3.49
2003 04 01 – 2003 06 30
8.75
3.49
7.80
2003 07 01 – 2003 09 30
9.57
7.30
9.00
2003 10 01 – 2003 12 31
9.45
7.50
8.10

Apyvarta
Vnt.
Lt.
1‘740
1‘914
2‘040
2‘081
5‘730
7‘172
2‘130
4‘484
13‘450
43‘653
63‘136
309‘063
32‘158
258‘469
14‘693
119‘960

17. Vertybini popieri kapitalizacija.
Data
2003 03 31
2003 06 30
2003 09 30
2003 12 31

Akcij skai ius
8 822 990
8 822 990
8 822 990
8 822 990

Akcijos kaina
3.49
7.80
9.00
8.10

Kapitalizacija
30‘792‘235
68‘819‘322
79‘406‘910
71‘466‘219

18. Prekyba emitento vertybiniais popieriais už biržos rib .
---

19. Duomenys apie emitento sav akcij supirkim
---

20. Oficialaus pasi lymo paskelbimas
---

21. Emitento mok jimo agentai
---

22. Sutartys su vertybini popieri viešosios apyvartos tarpininkais
Sudaryta sutartis su AB FM “Finasta”, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, d l
vertybini popieri s skait tvarkymo.
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IV.

Duomenys apie emitento veikl

23. Emitento veiklos teisiniai pagrindai.

Bendrov veikia, vadovaujantis Lietuvos Respublikos moni , akcini bendrovi ir kitais
statymais bei Vyriausyb s normatyviniais aktais, reguliuojan iais moni veikl , o taip pat
bendrov s statais.

24. Priklausymas asocijuotoms strukt roms

APB “Apranga” priklauso UAB Koncernas “MG Baltic” moni grupei per UAB “MG
Baltic Investment” turimas akcijas. APB “Apranga” yra “Vilniaus prekybos, pramon s ir amat
r m ”, “Asociacijos tarptautiniai prekybos r mai - Lietuva”, “Lietuvos aprangos ir tekstil s
moni asociacijos” ir “Lietuvos prekybos moni asociacijos” narys.
Koncernas „MG Baltic“, kurio statinis kapitalas sudaro 50 mln. lit , valdo tris holdingus:
„MG Baltic Trade“ (alkoholio gamybos, didmenin s prekybos bei prekybos paslaug mon s),
„MG Baltic Investment“ (investicinis holdingas) ir „MG Valda“ (nekilnojamojo turto
valdytojas). APB „Apranga“ kontrolin akcij paket valdo „MG Baltic Investment“. Pati APB
„Apranga“ koncerno statiniame kapitale nedalyvauja.

25. Trumpas emitento istorijos aprašymas

Steigiamasis APB “Apranga” akcinink susirinkimas vyko 1993m. vasario 19 dien .
Jame buvo priimti bendrov s statai ir patvirtintas turto perdavimo ir pri mimo aktas. Bendrov s
statinio kapitalo, registruoto 1993 m. kovo 01 dien vert - 1073230 Lt. J sudar 107323
paprastosios vardin s akcijos. Vienos akcijos nominali vert - 10 Lt.
1995 m. kovo 23 dien vykusiame akcinink susirinkime nutarta:
1. Suskaidyti kiekvien paprast j vardin 10 lit nominalios vert s akcij
10
paprast j vardini 1 lito nominalios vert s akcij .
2. Padidinti bendrov s statin kapital iš bendrov s l š (pelno rezervo fondas),
išleidžiant 2146460 paprast j vardini 1 lito nominalios vert s akcij .
3. Padidinti bendrov s statin kapital už papildomus akcinink našus, išleidžiant
2000000 paprast j vardini 1 lito nominalios vert s akcij .
Buvo išplatinta akcininkams 1191805 paprastosios vardin s akcijos.
1997 m. birželio 27 dien vykusiame visuotiniame akcinink susirinkime nutarta
padidinti statin kapital už papildomus akcinink našus, išleidžiant 4411495 paprast sias
vardines vieno lito nominalios vert s akcijas.
Visos 4411495 akcijos buvo išplatintos akcininkams.
Tokiu b du 2001m. sausio 01 dien bendrov s statinio kapitalo vert buvo 8822990 Lt.
J sudaro 8822990 paprast j vardini akcij . Vienos akcijos nominali vert 1 litas. Visos
akcijos pilnai apmok tos.
1993 metais atidaryta pirmoji parduotuv bendrov s administraciniame pastate. 1994
metais - pirmoji moderni drabuži parduotuv skirta verslo atstovams “Aprangos salonas”. 1997
metais - pirmoji jaunimo drabuži parduotuv “Aprangos galerija”. 1999 metais - pirmoji
“boutique” drabuži parduotuv “Mados linija”, kurioje prekiaujama aukš iausio lygio prekini
ženkl gaminiais. Be to, parduotas “Aprangai” neb dingas, sand liavimo ir logistikos verslas
Švedijos kapitalo bendrovei “Baltic Logistic Systems Lietuva”. 2000 metais - pirmoji fran iz s
sutartis su Ispanijos bendrove d l “Mango” parduotuv s valdymo. 2001 metais pirmoji firmin
“Hugo Boss” parduotuv .
2002 metais iš esm s suformuotas naujas „City“ tinklo modelis, kuris pakeit „Aprangos
salono“ parduotuves. Atsidar naujo tipo parduotuv – gerai žinom prekini ženkl
išparduotuv „Išparduotuv A“. 2002 met pabaigoje steigta dukterin kompanija Latvijoje SIA
„Apranga“, kuri valdo parduotuves Latvijoje.
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Bendrov per 2003 metus Lietuvoje atidar 4 naujas parduotuves bei perk l vien
parduotuv
naujas patalpas. 2003m. gruodžio 31d. APB “Apranga” tur jo 12 parduotuvi
Vilniuje, 6 parduotuves Kaune, 3 parduotuves Klaip doje ir po 1 Panev žyje ir Šiauliuose.
Bendras parduotuvi plotas – 11’546 m2, tame tarpe prekybinis – 9’573 m2.
2003 metai buvo pirmieji dukterin s kompanijos Latvijoje SIA „Apranga“ prekybos
metai. SIA „Apranga“ per 2003 metus Latvijoje atidar 5 parduotuves, kuri bendras plotas
sudar 2’400 m2.

26. Gamybos (paslaug ) charakteristika.
Rodiklis

2001 metai
Dydis % išraiška

Mažmenine prekyba (be PVM)
52582.7 98.9%
Didmenin prekyba (be PVM)
566.4 1.1%
Paslaugos (be PVM)
0 0.0%
Pardavimai iš viso (be PVM)
53149.1
100.0%
Grynasis pelningumas
4.9%
Vidutinio turto gr ža
5.0%
Skolos koeficientas
0.42
Skolos-nuosavyb s koeficientas
0.73
Bendras likvidumo koeficientas
0.92
Turto apyvartumas
1.01
Akcijos buhalterin vert
3.39
Grynasis pelnas akcijai
0.29
Pardavimai - t kstan iais lit .

2002 metai
Dydis % išraiška

2003 metai
Dydis % išraiška

63841.5 100.0%
0 0.0%
0 0.0%
63841.5 100.0%
7.9%
9.2%
0.36
0.57
1.02
1.16
3.97
0.58

73‘769.7 91.1%
7'
223.8 8.9%
0 0.0%
80‘993.5 100.0%
7.1%
8.7%
0.38
0.61
0.96
1.23
4.62
0.65

Pagrindines pajamas bendrov uždirba savo mažmeniniame parduotuvi tinkle. Per
paskutinius tris metus augo gyventoj pajamos, o APB „Apranga“ intensyviai pl t savo
parduotuvi tinkl , taip išlaikydama savo turim drabuži prekybos specializuotose parduotuv se
rinkos dal , kuri yra apie 30%. Bendrov s prekybos objektas nesikei ia – tai drabužiai visai
šeimai, jaunimui, verslo žmon ms. Kain kitim laikui b gant sunku palyginti, nes kiekvien
sezon perkamos prek s skiriasi d l mados, naudojam medžiag ir aksesuar , ta iau bendras
lygis išlieka panašus ir netgi šiek tiek maž ja d l užpirkim apim i padid jimo bei
konkurencijos rinkoje stipr jimo.
2003 metais bendrov gavo 7.2 mln lit pajam iš didmenin s prekybos. Visa ši suma –
tai didmeniniai pardavimai dukterinei monei Latvijoje SIA „Apranga“, kuri turi savo mažmenin
parduotuvi tinkl Rygoje ir visas prekes realizuoja b tent per j .
Taip pat bendrov per 2003 metus gavo pajamas iš kitos veiklos – 1‘294‘984 Lt, t.y.
uždirbtos pajamos iš nuomojam patalp administraciniame pastate ir sand liuose. Šios pajamos
yra gana pastovios, t.y – kinta nežymiai, priklausomai nuo nuominink nuomojam plot .
Nuomos kainos per paskutinius kelerius metus išliko stabilios.
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27. Realizavimo rinkos
Šalis
2001 metai
2002 metai
2003 metai
Pardavimai Lietuvoje (t. lit )
52‘824.4
63‘841.5
73‘769.7
Pardavimai Rusij (t. lit )
3‘24.7
0
0
Pardavimai Latvij (t. lit )
7'
223.8
Visi pardavimai (t. lit )
53‘149.1
63‘841.5
80‘993.5
Visi dydžiai - t kstan iais lit .
Lietuvoje visas prekes bendrov parduoda nuosavame mažmenin s prekybos tinkle.
Pardavimai Latvij – tai didmeniniai pardavimai dukterinei monei Latvijoje SIA „Apranga“,
kuri savo ruožtu visas prekes toliau pardavin ja nuosavame mažmenin s prekybos tinkle.

28. Tiekimas
Preki tiek jai
2003 metais iš viso gauta preki :

Suma litais
47,955,722

Lyg. Svoris %
100.00%

iš j :
LIETUVOS TIEK JAI
UŽSIENIO TIEK JAI

2,057,203
45,898,519

4.29%
95.71%

iš j :
Vokietija
16,805,162
35.04%
Italija
8,007,458
16.70%
Ispanija
5,986,470
12.48%
Lenkija
3,862,699
8.05%
Olandija
3,432,809
7.16%
Pranc zija
2,609,595
5.44%
Danija
2,122,351
4.43%
Šveicarija
1,271,236
2.65%
Kinija
479,790
1.00%
Suomija
445,849
0.93%
Estija
340,754
0.71%
Anglija
272,077
0.57%
Kanada
204,333
0.43%
Latvija
41,675
0.09%
Turkija
16,261
0.03%
Pagrindiniai tiek jai yra užsienio firmos, su kuriomis sudarytos ilgalaik s sutartys,
asortiment renkantis kelis kartus per metus.

29. Nekilnojamas turtas ir kitos pagrindin s priemon s
Žem s sklypas yra Vilniaus miesto Aukšt j Paneri rajone. Sklypo dydis 3.3559 ha.
Žem naudojama nuomos iš valstyb s pagrindu. Sklypo kadastro numeris 82:6, žem s nuomos
sutarties Nr. N01/94-1092.
Bendras APB “Apranga” priklausan i pastat plotas – 17’457.77m2.
Sand liai
10’660.64 m2
Parduotuv s
1’589.63 m2
Administracin s patalpos
5’207.50 m2
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Pagrindinis administracinis pastatas su sand liais statyti 1969 metais, rekonstruoti 1992 1994 metais ir 1999 metais. 1997 m. sigytos papildomas plotas (298.23m2) parduotuvei Kaune,
Laisv s al joje. 1998 m. sigytas papildomas plotas (505.21m2) parduotuvei Kaune, Laisv s
al joje ir (357.69m2) parduotuvei Vilniuje, Gedimino pr., 1999 metais rekonstruotas
administracinis pastatas (5207.5m2), 2001 metais iš UAB “Vilniaus banko lizingas” baigtos
išpirkti parduotuv s patalpos Stulginskio g. Vilniuje (463m2).
2000 metais su UAB “Vilniaus banko lizingas” pasirašyta 7 met trukm s išperkamosios
nuomos sutartis parduotuvi patalpoms Vilniuje Gedimino pr. (417m2).
2002 metais rekonstruotos parduotuv s, esan ios Vilniuje Stulginskio g. patalpos ir j
bendrasis plotas sumaž jo iki 428.5m2.
Ilgalaikis materialus turtas 2003 metais (sumos litais)
Pradin vert
Nematerialus turtas
Pastatai
Statiniai ir mašinos
Transporto priemon s
Prekybin ranga ir inventorius
Išperkamoji nuoma
Nebaigta statyba
Visas ilgalaikis mat. turtas

1,702,265
19,102,106
1,606,830
1,144,364
14,270,784
6,205,821
70,643
42,400,548

Nusid v jimo Nusid v jimo
suma
%
1,109,371
65.2%
1,662,404
8.7%
757,557
47.1%
736,362
64.3%
8,722,810
61.1%
403,378
6.5%
0.0%
12,282,511
29.0%

Likutin vert
2003 12 31
592,894
17,439,702
849,273
408,003
5,547,974
5,802,443
70,643
30,118,037

30. Rizikos veiksniai, susij su emitento veikla.
Ekonominiai. Bendrov s parduodamos prek s skirtos vidutinio ir aukš iau vidutinio pajam
lygio pirk jui. Bendrov rinkoje yra aiški lyder . Parduotuv se preki liku iai nuolat papildomi.
Darbuotoj kvalifikacijos lygis yra aukštas, kadr kaita – maža. Nuo tiek j bendrov mažai
priklauso, nes turi plat j pasirinkim – nei vienas j nedominuoja bendrame preki kiekyje.
Atsiskaitymo su tiek jais s lygos numatytos nuo išankstinio apmok jimo iki 90 dien atid jimo ir
apmok jimo po pardavimo. Dažniausiai taikomas 60 dien atid tas mok jimas. Bendrov s pirk jai –
galutiniai vartotojai, tod l atsiskaitym su pirk jais (pirk j skol ) problem n ra. Bendrov s veikl
šiek tiek takoja sezoniškumas: pagrindiniai prekybos m nesiai yra kovas – geguž ir rugs jis –
gruodis.
Politiniai. Lietuv vežami drabužiai yra apmokestinami muitais, kurie svyruoja nuo 0%
(Europos S jungos šalys) iki 15% (pagrinde – Azijos šalys) ir 25% (jei n ra kilm s dokument ). Tai
pabrangina pigi , Azijoje gamint preki savikain . Kit politini rizikos veiksni n ra.
Socialiniai. Darbo užmokestis bendrov je mokamas stabiliai ir be uždelsim . Bendrov su
joje esan ia profs junga yra pasirašiusi kolektyvin sutart . Kai kuriais, bendrov je numatytais
atvejais, mokamos socialin s paskirties pašalpos.
Techniniai-technologiniai. Vis technologini rengim (prekybin s rangos) tiek fizinis, tiek
moralinis nusid v jimas – mažas. Bendrov nuolat atnaujina prekybin rang naudodama pa ias
šiuolaikiškiausias technologijas.
Ekologiniai. Ekologini rizikos veiksni bendrov neturi.
Finansiniai. Bendrov 2004 met balandžio m nes kreditin linij JAV doleriais
apyvartin ms l šoms finansuoti konvertavo kreditin linij litais, tuo iki minimumo sumažindama
valiut kurso pasikeitimo rizik . Ilgalaiki paskol gr žinimas vyksta pagal grafik . Uždelst
mok jim n ra. Bendrov s mok tinos sumos ir sipareigojimai per 2003 metus išaugo nuo
20‘010‘169 iki 26’832’141 Lt – daugiausiai d l mok tin dividend , did jant bendrov s apyvartai
išaugusi skol tiek jams bei didesnio skolinimosi iš banko.
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31. Gamybos nutraukimas ar sumažinimas, tur j s ar turintis esmin s
takos emitento veiklos rezultatams per 2 pastaruosius finansinius metus
---

32. Patentai, licencijos, kontraktai
Bendrov turi pasirašiusi 3 met su automatiniu prat simu fran iz s tipo sutart su
Ispanijos firma “Punto F.A.” atidaryti “Mango” parduotuves ir jose prekiauti min tos firmos
drabužiais. Pagal ši sutart sumok ti vienkartiniai “prekybinio ženklo naudojimo ir teis s
prekiauti” mokes iai už kiekvien parduotuv .
2001 metais bendrov pasiraš partneryst s sutart su Vokietijos bendrove “Hugo Boss”
AG d l j atstovavimo Lietuvoje prekiaujant “Hugo Boss” prekiniu ženklu pažym tais
gaminiais, o 2002 metais tokia pati sutartis buvo pasirašyta ir Latvijai.
2003 metais bendrov sudar sutart su Italijos bendrove “Max Mara” d l j atstovavimo
Lietuvoje prekiaujant “Max Mara” prekiniu ženklu pažym tais gaminiais. Taip pat sudarytos
sutartys su Danijos bendrove A/S “Bestseller” d l j atstovavimo Latvijoje prekiaujant
“Jack&Jones” bei “Only” prekiniu ženklu pažym tais gaminiais, ir su Vokietijos bendrove
“Betty Barclay” GmbH d l j atstovavimo Lietuvoje ir Latvijoje prekiaujant “Betty Barclay”
prekiniu ženklu pažym tais gaminiais.
Kitais atvejais APB “Apranga” n ra priklausoma savo veikloje nuo patentini ,
licencijini , pramonini ar kitoki kontrakt .

33. Teismo ir tre i j teismo (arbitražo) procesai
APB “Apranga” šiuo metu nedalyvauja ir per pastaruosius metus nedalyvavo jokiame
teismo ar arbitražo procese, galin iame tur ti takos emitento finansinei b klei.

34. Darbuotojai
Vidutinis darbuotoj skai ius:

2000 metais
219 žmoni ,
2001 metais
232 žmoni ,
2002 metais
268 žmon s,
2003 metais
328 žmon s.
2003 metais administracijos darbuotoj beveik nepakito, ta iau padid jo parduotuvi
darbuotoj skai ius, atidarius naujas parduotuves “Aprangos galerija” ir “Max Mara” Vilniuje
bei “Apranga” ir “City men” Kaune.
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Priskai iuotas vidutinis m nesinis darbo užmokestis

Vadovaujantis
personalas
Gamybinis
personalas

2001 metais
vidutinis
Vidutinis
s rašinis
m nesinis
darbuotoj
vieno
skai ius
darbuotojo
žm.
darb. užm.
Lt.
7
4134
225
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2002 metais
2003 metais
vidutinis
Vidutinis
vidutinis
Vidutinis
s rašinis
m nesinis
s rašinis
m nesinis
darbuotoj
vieno
darbuotoj
vieno
skai ius
darbuotojo
skai ius
darbuotojo
žm.
darb. užm.
žm.
darb. užm.
Lt.
Lt.
8
4069
7
3841
260

1414

321

1397
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Darbuotoj grupavimas pagal išsilavinim
Išsilavinimas
Preki žinovas
Ekonomistas
Juristas
Vadybos ir verslo administratorius
Inžnierius
Matematikas
Komunikacijos ir inform. magistras
Mokytojas-d stytojas
Filologas
Filosofijos bakalauras
Men bakalauras arba bakalauras
Bibliografas
Sociologas
Buhalteris
Technikas-technologas
Prekybos komersantas
Vadybininkas
Turizmo organizatorius
Dizainer
Modeliuotoja-siuv ja
Siuv ja
Pardav ja
Kasinink -kontrolier
Medicinos sesuo
Mechanikas
Aukl toja
Vir ja
Sesuo-kosmetolog
Medicin.laborant
Siuv.mašin operator
Kirp ja
Šaltkalvis-šilumininkas
Policininkas
Fotografas
Barmenas
Avalininkas
Mezg ja
Sekretor -referent
Ekonom
Zootechnikas
Be profesijos
VISO:

Viso
41
20
2
12
13
2
2
15
3
1
2
2
4
5
19
5
14
1
2
10
12
10
8
2
1
2
3
1
1
2
3
2
1
1
3
1
1
1
1
1
102
334

Tame tarpe
aukštasis

aukštesnysis

16
20
2
3
12
2
2
13
3
1
2
2
4

25
8
1
-

1
7
2

2
5
18
5
7
1
10
5

-

-

vidur.profesinis

7
10
8

2
1
2
3
1
1
2
3
2
1
1
2
1
1

1
1
1

92

1
107

33
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35. Investicij politika
mon s, kurias emitentas yra investav s daugiau kaip 30 procent savo statinio kapitalo
ir mon s, kuri statiniame kapitale emitento dalis sudaro daugiau 30 procent
UAB
“Tokata”
Adresas
Veiklos pob dis
statinis kapitalas
Neapmok ta dalis
Grynasis pelnas (nuostolis)
Trump. sipareig. ir trump.turto santykis
Vis sipareigojim ir viso turto santykis
Emitentui priklausan i akcij r šis
Emitentui priklausan i PVA skai ius
Emitentui priklausan i akcij nom. vert
Emitento nuosavyb s teise turim bals %
Emitentui išmok ti dividendai
Paskolos per ataskaitin laikotarp
sigyti skolos vertybiniai popieriai

35.1
Vasario 16osios 12,
Vilnius
Mažmenin
prekyba
208’610 Lt
66 Lt
0.02
0.01
35.2
PVA
20’861
208’610 Lt
100%
35.3
-

UAB
“Palangos
Var na”

SIA
„Apranga“

UAB
“Šešup
Ontario”

Vytauto g.
98, Palanga

Gedimino
pr.22, Vilnius

Mažmenin
prekyba
925’000 Lt
-35’707 Lt
201.56
0.38

Elizabete g.
77, Ryga.
Latvija
Mažmenin
prekyba
50‘000 LVL
39’198 LVL
0.29
0.13

PVA
844’875
844’875 Lt
91.34%

PVA
1‘000
50’000 LVL
100%

PVA
59’000
1’000’000 Lt
100%

-

-

-

1‘978‘454 Lt

-

Mažmenin
prekyba
1’000’000 Lt
3’129 Lt
0.63
0.05
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35.4. Stamb s investicij projektai per paskutinius 3 metus
Projektas

Vieta

Laikas

Investicij r šis

Apimtis
t kst.Lt

Finansavimo
šaltiniai

Investiciniai projektai 2001 metais
Parduotuv “Hugo
Vilnius
2001.02 Statybiniai –
870 Vidiniai
Boss”
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv
Šiauliai
2001.05 Statybiniai –
506 Vidiniai
“Apranga”
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv
Vilnius
2001.09 Statybiniai –
113 Vidiniai
“Aprangos galerija”
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv
Vilnius
2001.12 Statybiniai –
642 Vidiniai
“Apranga”
rekonstrukciniai darbai,
Akropolyje
ranga
Investiciniai projektai 2002 metais
Parduotuv „Mango“ Kaunas
2002.05 Statybiniai –
923 Vidiniai
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv „City
Vilnius
2002.09 Statybiniai –
1‘451 Vidiniai
Men“
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv „City
Vilnius
2002.09 Statybiniai –
715 Vidiniai
Women“
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Investiciniai projektai Lietuvoje 2003 metais, atlikti APB „Apranga“
Parduotuv
Vilnius
2003.03 Statybiniai –
611 Vidiniai
„Aprangos galerija“
rekonstrukciniai darbai,
Akropolyje
ranga
Parduotuv „Max
Vilnius
2003.05 Statybiniai –
438 Vidiniai
Mara“
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv
Kaunas
2003.05 Statybiniai –
990 Vidiniai
„Apranga“
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv „City
Kaunas
2003.05 Statybiniai –
423 Vidiniai
Men“
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv „City“
Klaip da 2003.11 Statybiniai –
488 Vidiniai
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Investiciniai projektai Latvijoje 2003 metais, atlikti SIA „Apranga“ (dukterin s mon s)
Parduotuv „Hugo
Ryga
2003.01 Statybiniai –
753 Vidiniai
Boss“
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Parduotuv „Betty
Ryga
2003.04 Statybiniai –
475 Vidiniai
Barclay“
rekonstrukciniai darbai,
14

Parduotuv
„Apranga“

Ryga

2003.09

Parduotuv „City“

Ryga

2003.10

Parduotuv „Jack &
Jones, Only“

Ryga

2003.11

ranga
Statybiniai –
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Statybiniai –
rekonstrukciniai darbai,
ranga
Statybiniai –
rekonstrukciniai darbai,
ranga

1234 Vidiniai
903 Vidiniai
1323 Vidiniai

36. Konkurentai
Prekybos sistemai “Apranga” – “Imitz family”, E5-Mode, “Lelija”, “Utenos trikotažo
prekyba”, “Canda”; „Buddelei“, „VP Market“; prekybos sistemai “Aprangos galerija”ir „Mango“
– “Imitz light”, “Vero Moda”, „Sisley“, „United Colors of Benetton“, „Axara“, „In Wear“,
„Jackpot, Cottonfield“, Utenos trikotažo prekyba” prekybos sistemai “City” – „Monton“,
“Baltman”, “Imitz class”, „Ramun Piekautait “ parduotuvei “Mados linija” ir “Hugo Boss” –
“Columbus”, “Ferre”, “Lagerfield”, „Escada“, „Nude“.

37. Išmok ti dividendai
Bendrov s priskai iuoti dividendai akcininkams:
už 1995 metus - 110287 litai, vienai 1 Lt vert s akcijai teko 0.025 Lt;
už 1996 metus - 308805 litai, vienai 1 Lt vert s akcijai teko 0.07 Lt;
už 1997 metus - 441150 lit , vienai 1 Lt vert s akcijai teko 0.05 Lt;
už 1998 metus – nepriskai iuota;
už 1999 metus – nepriskai iuota;
už 2000 metus – nepriskai iuota;
už 2001 metus – nepriskai iuota;
už 2002 metus – nepriskai iuota;
už 2003 metus – 1’764’598 lit , vienai 1 Lt vert s akcijai teko 0.20 Lt.
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V. Finansin pad tis
38. Finansin s ataskaitos
Balansas 2001, 2002 ir 2003 met gruodžio 31 dienai (litais)
TURTAS
A. ILGALAIKIS TURTAS
NEMATERIALUS TURTAS
Tyrin jim ir pl tojimo darb savikaina
sigytos teis s
MATERIALUS TURTAS
Pastatai
Statiniai ir mašinos
Transporto priemon s
Kiti renginiai ir rankiai
Išperkamosios nuomos ir panašios teis s
Kitas materialusis turtas
Nebaigta statyba ir išankstiniai apmok jimai
ILGALAIKIS FINANSINIS TURTAS
Dalyvavimas kitose mon se
Investicijos
PO VIENERI MET GAUTINOS SUMOS
Pirk j siskolinimas
Kitos gautinos sumos
B. TRUMPALAIKIS TURTAS
ATSARGOS IR NEBAIGTOS VYKDYTI
SUTARTYS
Atsargos
Žaliavos ir komplektavimo gaminiai
Nebaigta gamyba
Pirktos prek s, skirtos parduoti
Išankstiniai apmok jimai
PER VIENERIUS METUS GAUTINOS
SUMOS
Pirk j siskolinimas
Kitos gautinos sumos
GRYNI PINIGAI S SKAITOJE IR KASOJE
C. SUKAUPTOS (GAUTINOS) PAJAMOS
IR ATEINAN IO LAIKOT. S NAUDOS
TURTAS IŠ VISO

-

2001 metai
36'405'373
726'474
3'
902
722'
571
30'462'725
17'
093'
671
911'
354
497'
051
5'
895'
509
6'
065'
140
-

2002 metai
36'456'835
673‘600

2003 metai
42’339’999
592’894

673‘600
30'272‘787
17'
171‘316
1‘000‘447
404‘625
5'
769‘840
5‘926‘559
-

5'076'179
5'
076'
179
5'
076'
179
139'996

5'362‘869
5'
362‘869
5'
362‘869
147‘579

592’894
30’118’037
17’439’702
849’273
408’003
5’547’974
5’802’443
70’642
9’364’369
9’364’369
9’364’369
2’264’699

139'
996
15'414'566
14'149'686

147‘579
17‘965‘298
16‘985‘912

2’264’699
22’001’074
19’993’022

14'149'686
468'
058

16‘985‘912
149‘118

13'
301'
778
379'
850
371'036

16‘587‘913
248‘881
390‘388

19’993’022
145’389
651
18’810’004
1’036’978
1’272’676

229'
963
141'
073
893'844
41'478

291‘512
98‘876
588‘998
611‘759

1’161’461
111’215
735’376
1’528’143

51'861'416

55‘033‘892

65’869’216

-

16

Savinink nuosavyb ir sipareigojimai
A. KAPITALAS IR REZERVAI
KAPITALAS
statinis (pasirašytasis)
AKCIJ PRIEDAI
REZERVAI
statymo numatyti
Nepaskirstytini
Paskirstytini
NEPASKIRSTYTASIS PELNAS
Ataskaitini met
Ankstesni j met
B. FINANSAVIMAS (DOTACIJOS IR
SUBSIDIJOS)
C. ATID JIMAI IR ATID TIEJI
MOKES IAI
SIPAREIGOJIM IR REIKALAVIM
PADENGIMO ATID JIMAI
Kiti
D. MOK TINOS SUMOS IR
SIPAREIGOJIMAI
PO VIENERI MET MOK TINOS SUMOS
IR ILGALAIKIAI SIPAREIGOJIMAI
Finansin s skolos
Išperkamosios nuomos ir panaš s
sipareigojimai
Kreditin ms institucijoms
Kitos mok tinos sumos
PER VIENERIUS METUS MOK TINOS
SUMOS IR TRUMP. SIPAREIGOJIMAI
Ilgalaiki skol einam j met dalis
Finansin s skolos kreditin ms institucijoms
Prekybos skolos tiek jams
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis
Mokes iai, atlyginimai ir soc. draudimas
Mokes iai
Atlyginimai
Socialinis draudimas
Kitos mok tinos sumos ir trumpalaikiai
sipareigojimai
E. SUKAUPTOS S NAUDOS IR
ATEINAN IO LAIKOTARPIO PAJAMOS
SAVININK NUOSAVYB IR
SIPAREIGOJIMAI IŠ VISO

2001 metai
29'652'178
8'822'990
8'
822'
990
441149
20’388’038
460'
636
15'
256'
511
4'
670'
891
-

2002 metai
34‘725‘985
8'822'990
8'
822'
990
441‘149
25‘461‘846
460'
636
15'
256'
511
9‘744‘699
-

2003 metai
38’711’613
8’822’990
8’822’990
441‘149
748’147
748’147
28’699’327

13'052

4‘053

28’699’327
-

20'000

10'000

-

20'000

10'000

-

20'
000
21'960'433

10'
000
20‘010‘169

26’832’141

5'255'781

2‘411‘679

2’184’527

4'008'281
3'
108'
281

2‘023‘579
2‘023‘579

1’512’731
1’512’731

900'
000
1'247'500
16'704'652

388‘100
17‘598‘490

671’796
24’647’614

1'
814'
848
10'
278'
600
2'
126'
955
1'
021'
465
899'
026
664'496
88'589
145'941
563'
758

1'
040‘845
10'
509‘431
3‘017‘928
569‘421
1‘467‘802
1‘096‘018
112‘728
259‘056
993‘063

511’700
14’846’665
5’006’147
119’429
1’217’219
902’839
98’972
215’408
2’946’454

215'753

283‘685

325’462

51'861'416

55‘033‘892

65’869’216
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2001, 2002 ir 2003 met pelno (nuostolio) ataskaita (litais)
Straipsniai
PARDAVIMAI IR PASLAUGOS
Pajamos už parduotas prekes
Pajamos už atliktas paslaugas
PARDUOT PREKI IR ATLIKT
DARB SAVIKAINA
Žaliav , komplektavimo gamini ir perparduoti
skirt preki
BENDRASIS PELNAS
VEIKLOS S NAUDOS
Pardavim
Bendrosios ir organizacin s
VEIKLOS PELNAS
KITA VEIKLA
Pajamos
S naudos
FINANSIN IR INVESTICIN VEIKLA
Pajamos
S naudos
PRASTIN S VEIKLOS PELNAS
PAGAUT (ypatingasis pelnas)
NETEKIMAI (ypatingieji praradimai)
ATASKAITINI MET PELNAS PRIEŠ
APMOKESTINIM
Pelno mokestis
GRYNASIS ATSKAITINI MET PELNAS
PASKIRSTYMUI

2001 metai
53’149’123
53’149’123
0
32’600’026

2002 metai
63‘841‘507
63‘841‘507
0
38‘701‘144

2003 metai
80’993’513
80’993’513

32’600’026

38‘701‘144

50’441’193

20’549’097
17’124’867
10’597’341
6’527’526
3’424’230
551’475
995’348
443’873
-1’370’027
592’657
1’962’684
2’605’678
37’654
44’938
2’598’394

25‘140‘363
20‘559‘119
13‘091‘467
7‘467‘652
4‘581‘244
805‘594
1‘289‘642
484‘048
642‘711
1‘622‘206
979‘495
6‘029‘549
22‘089
26‘934
6‘024‘704

30’552’320
24’183’963
15’670’542
8’513’421
6’368’357
734’533
1’294’984
560’451
-166’308
1’186’800
1’353’108
6’936’582
29’780
220’704
6’745’658

0
2’598’394

950‘318
5‘074‘386

995’432
5’750’226

50’441’193

2001, 2002 ir 2003 met pelno (nuostolio) paskirstymo atskaita (litais)
Straipsniai
2001 metai
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas ataskaitinio
laikotarpio pradžioje
Grynasis atask. laikotarpio rezultatas - pelnas
2’598’394
Paskirstytinas rezultatas – pelnas ataskaitinio
2’598’394
laikotarpio pabaigoje
Pervedimas iš rezerv
Paskirstytinas pelnas
2’598’394
Pelno paskirstymas:
statymo numatytus rezervus
kitus rezervus
2’598’394
Dividendai
Kiti
Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

2002 metai

-

2003 metai

-

5‘074‘386
5‘074‘386

5’750’226
5’750’226

5‘074‘386

25’001’210
30’751’436

5‘073‘808
578
-

287’511
1’764’598
28’699’327

18

19

2001, 2002 ir 2003 met finansin s b kl s pakitim (pinig sraut ) ataskaita (litais)
Straipsniai
2001 metai
2002 metai
PINIG SRAUTAI IŠ MON S VEIKLOS
Grynasis pelnas (nuostolis)
2’598’394
5‘073‘808
Nusid v jimo ir amortizacijos s naudos
2’805’567
2’964‘000
Užsienio valiutos kurso pasikeitimo neigiama
974’667
-2‘977‘195
(teigiama) taka
Ilgalaikio turto perleidimo netekimai (pagaut )
Pirk j siskolinimo sumaž jimas (padid jimas)
9’520
-61‘549
siskolinimo tiek jams padid jimas
-1’319’562
890‘973
(sumaž jimas)
vairi mon s skol padid jimas (sumaž jimas)
-58’579
-535‘669
siskolinimo biudžetui padid jimas
227’918
431‘522
(sumaž jimas)
Išankstini apmok jim padid jimas
-39’958
130‘969
(sumaž jimas)
Grynieji pinig srautai iš m. veiklos
5’197’967
5’916‘859
PINIG SRAUTAI IŠ INVESTICIN S VEIKLOS
Iš ilgalaikio turto perleidimo ( sigijmo)
-1’875’661
-2‘721‘188
Iš investicij perleidimo ( sigyjimo)
92’750
-286‘690
Grynieji pinig srautai iš investicin s veiklos
-1’782’911
-3‘007‘878
PINIG SRAUTAI IŠ FINANSIN S VEIKLOS
Paprast j akcij išleidimas
Išperkamosios nuomos sipareigojim
-2’207’760
-1‘084‘702
apmok jimai (-)
Skol bankui padid jimas (sumaž jimas)
1’107’851
-1‘443‘172
Kitos mon s skolos:
-2’279’868
-676‘953
mok tin skol padid jimas (sumaž jimas)
-2’279’868
-676‘953
gautin skol sumaž jimas (padid jimas)
Išmok ti dividendai
Kiti pinig gavimai (išmok jimai)
-8’999
-9‘000
grynieji pinig srautai iš finansin s veiklos
-3’388’776
-3’213‘827
GRYN J PINIG SRAUTAI
PADID JIMAS
26’280
-304‘846
SUMAŽ JIMAS
PINIGAI LAIKOTARPIO PRADŽIOJE
867’564
893’844
PINIGAI LAIKOTARPIO PABAIGOJE
893’844
588‘998

2003 metai
5’750’226
2’958’988
-2’229’013
-869’949
1’988’219
-3’045’843
-193’179
-788’097
3’571’352
-2’723’532
-4’001’500
-6’725’032

-510’848
3’808’089
6’870
6’870

-4’053
3’300’058
146’378
588‘998
735’376

Akcin s prekybos bendrov s”Apranga” paaiškinamasis raštas
prie 2003 met finansin s atskaitomyb s
Akcin prekybos bendrov ”Apranga” registruota Vilniaus m. moni rejestre 1993 m.
kovo 1 d., rejestro Nr. AB 93-268, bendrov s kodas 2193327.
Bendrov s adresas : Kirtim g. 51, LT-2028; bendrov s kiniai metai-kalendoriniai
metai.
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Bendrov s pagrindin veikla - didmenin , mažmenin prekyba drabuži nomenklat ros ir
kitomis prek mis. Be jos , bendrov papildomai gauna patalp nuomos pajam .
Bendrov s statinis kapitalas 8822990 litai. Bendrov s statinis kapitalas padalintas
8822990 PVA akcij , 1PVA nominali vert 1 litas. Visos akcijos apmok tos.
Turtas ir jo analiz
2003 met gruodžio 31 dienai bendrov s turtas , palyginus su
2002 met gruodžio 31
diena padid jo 10835324 litais, iš j padid jo :
ilgalaikis finansinis turtas
4001500 Lt
po vieneri met gautinos sumos
2117120 Lt
pirktos prek s , skirtos perparduoti
2222091 Lt
per vienerius metus gautinos sumos
882288 Lt
ateinan io laikotarpio s naudos
916384 Lt
sumaž jo:
ilgalaikis materialus turtas
154750 Lt
nematerialus turtas
80706 Lt
2003 metais sigyta ilgalaikio materialaus turto:
naujai sigyta ranga ir rengimai
2053774 Lt
naujai sigyta transporto priemoni
153377 Lt
atlikta pastat rekonstrukcija
638121 Lt
Ilgalaikis turtas sumaž jo , pardavus ir nurašius turto už 295697 lt ir priskai iavus
nusid v jim už 2003 metus- 2774967 litus.
Ilgalaikis nematerialus turtas sumaž jo d l priskaityto šio turto nusid v jimo – 296843lt,
nes naujai sigyto nematerialaus turto vert 2003 m. sudaro 216137 lt.
Ilgalaikis finansinis turtas padid jo 4001500 lt, sigijus 41000 UAB”Šešup Ontario”
akcij už 4000000,00 lit ir 2940 UAB”Palangos Var na”akcij už 1500,00 lit .
Ryšium su nauj parduotuvi atidarymu, preki atsargos padid jo 2222091 lt.
Ateinan i laikotarpi s naudos padid jo 916384 lt, tame tarpe d l 2003m. išsinuomot
parduotuvi atlikto remonto jos padid jo 984885 lt.
Savinink nuosavyb ir sipareigojimai
2003 metais savinink nuosavyb ir sipareigojimai padid jo 10835324 lt, iš j nuosavas
kapitalas padid jo 5750226 lit suma, o sipareigojimai padid jo 5057374 lt. Per vienerius met
mok tinos sumos ir sipareigojimai padid jo 5284526 lt, tame tarpe d l 188793 lt kit mok tin
sum padid jimo, d l skolos tiek jams padid jimo 1988219 lt bei finansini skol padid jimo
4357234 lt. Išperkamosios nuomos sipareigojimai sumaž jo 510848 lt d l j perk limo
einam j met dal . Avansu gautos sumos sumaž jo 449992 lt.
Preki apyvarta ir paslaugos
APB”Apranga” 2003 met pardavimai - 80993513 litai ir yra didesni 26,7 procento, negu
2002 metais. 2003 m. eksportas sudar 7223776 lt arba 8,9% nuo vis pardavim . Preki
apyvarta padid jo Klaip dos mieste – 4,0 % , Vilniaus mieste – 14,5%, Kauno mieste – 34,0%,
Panev žyje – 4,0% palyginti su 2002 metais , o Šiauliuose sumaž jo – 0,7% palyginti su 2002
metais.
2003 metais buvo atidarytos keturios naujos parduotuv s: “Aprangos galerija” Vilniuje
prekybos centre”Akropolis” (prekybos plotas 413m2), “Max Mara” Vilniuje (prekybos plotas 127
m2), “City men” Kaune (prekybos plotas 272 m2), “Apranga” Kaune (prekybos plotas 771m2), o
parduotuv ”City men & women” Klaip doje persik l naujas 227m2 prekybinio ploto patalpas.
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Pajamos ir s naudos
2003 metais, padid jus pardavim apim iai, bendrov s bendrasis pelnas padid jo
5411957 lt. Bendrasis pelningumas 2003 metais sudar 37,7 %.
Did jant parduotuvi skai iui, veiklos s naudos padid jo 3653014lt. Pagrindin s
bendrov s s naudos yra šios: darbo užmokestis ir socialinis draudimas –7100383lt ( sudaro
29,36% vis veiklos s naud ), parduotuvi patalp nuoma – 5671280lt (sudaro 23,45% vis
veiklos s naud ), nusid v jimas ir amortizacija – 3351817 lt (sudaro 13,86% vis veiklos
s naud ).
Grynasis pelnas 2003 metais – 5750226 lt, arba išaugo lyginant su 2002 metais 675840 lt
arba 13,3%. Grynasis pelningumas sumaž jo lyginant su 2002 metais nuo 7,9% iki 7,1% 2003
metais.
2003 metais bendrov buvo moki, finansin b kl gera. Bendrov s kin s – finansin s
veiklos rezultatai atsispindi pridedamose prie šio rašto ataskaitose.
Priedas: finansin s atskaitomyb s formos, parengtos pagal Lietuvos Respublikos
vyriausyb s patvirtint atskaitomyb .
Generalinis direktorius

Rimantas Perveneckas

Vyr.buhalter

Rasa Rulevi i t

39. Finansini ataskait komentarai
Visas emitento ilgalaikis turtas finansin je apskaitoje nud vimas pagal bendrov je
patvirtintas normas, kurios, atsižvelgiant real turto tarnavimo laik , buvo perži r tos ir
pakeistos 1999 kovo m nes . Ilgalaikis turtas n ra perkainojamas ir nurašomas tik pilnai
sud v jus ar tapus nefunkcionaliu. Nuo 2002 met buvo patvirtinti mokestin je apskaitoje
taikomi nusid v jimo normatyvai naujai sigyjamam turtui.
Dar 1999 metais diegus naujausio technologinio lygio kompiuterin sistem “Visma
Business” ir atlikus parduotuv se pilnas inventorizacijas, prek s šiuo metu parduodamos
nuskaitant br kšnin kod , tuo pa iu nurašant tiksli tos prek s sigijimo savikain .
Ilgalaikis turtas.
Per 2003 metus bendrov s pastat vert padid jo nuo 17‘171‘316 iki 17‘439‘702 Lt
padidinus sand li Vilniuje patalp vert 638‘121 Lt, atlikus j rekonstrukcijos darbus ir
vertinus nusid v jim .
Balanso statini ir mašin grafa sumaž jo nuo 1‘000‘447 iki 849‘273 Lt vertinus jau
turim sistem nusid v jim .
Transporto priemoni grafa padid jo nuo 404‘625 iki 408‘003 Lt sigijus 4 naujus
lengvuosius automobilius už 153‘377 Lt ir vertinus automobili nusid v jim .
Kiti rengimai ir rankiai atspindi bendrov s turim prekybin ir administracijoje
naudojam rang . Atidarius po dvi naujas parduotuves Vilniuje ir Kaune, bei vien Klaip doje ir
gerinant bendrov s kompiuterin s technikos baz , šio turto buvo sigyta už 1‘996‘584 Lt.
vertinus nusid v jim (norma – 5 metai), šio turto balansin vert sumaž jo nuo 5‘769‘840 iki
5‘547‘974 Lt.
Išperkamoji nuoma sumaž jo nuo 5‘926‘559 iki 5‘802‘443 Lt vertinus “Mango”
parduotuv s patalp Vilniuje nusid v jim .
Nebaigtoje statyboje ir išankstini apmok jim straipsnyje, kuris met pabaigoje buvo
lygus 70‘642 Lt. apskaitomos prad to, bet neužbaigto nauj parduotuvi rengimo remonto
s naudos.
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Ilgalaikis finansinis turtas padid jo nuo 5‘362‘869 iki 9‘364‘369 Lt sigijus likusi 41%
UAB „Šešup Ontario“ statinio kapitalo dal ir padidinus j iki 100%.
Nematerialaus turto per metus buvo sigyta: kompiuterini program už 60‘761 Lt ir
teis operuoti dar vien „Mango“ parduotuv už 155‘376 Lt. Met pabaigoje d l priskai iuotos
amortizacijos šis turtas sumaž jo nuo 673‘600 Lt met pradžioje iki 592‘894 Lt.
Po vieneri met gautinos sumos padid jo nuo 147‘579 iki 2‘264‘699 Lt pagrinde d l
suteiktos dukterinei bendrovei SIA „Apranga“ paskolos, kuri met pabaigoje sudar 1‘978‘454
Lt.
Trumpalaikis turtas
Grynieji pinigai s skaitose ir kasoje sudar 735‘376 Lt. Ši suma susidaro d l
susikaupusi
pinigini
l š
parduotuv se paskutin mis gruodžio m nesio dienomis.
Trumpalaiki vertybini popieri ar kitoki investicij bendrov neturi.
Pirk j siskolinimas padid jo nuo 291‘512 Lt met pradžioje iki 1‘161‘461 Lt. Didži j
dal sudaro dukterini bendrovi : SIA „Apranga“ ir UAB “Palangos Var na” skola, atitinkamai
801‘179 Lt. ir 229‘398 Lt. už prekes ir paslaugas, bei ilgalaikio administracini patalp
nuomininko UAB „Baltic Logistic Systems Lietuva“ skola už gruodžio m nesio nuom .
Kitos gautinos sumos padid jo nuo 98‘876 Lt iki 111‘215 Lt.
Atsarg pagrindin dal sudar prek s, skirtos perparduoti, kurios padid jo nuo
16‘587‘913 iki 18‘810‘004 Lt. Per 2003 metus išsipl t parduotuvi tinklas, tod l šis
padid jimas yra nat ralus. Visos prek s yra koduotos br kšniniu kodu ir nurašomos jas pardavus,
pritaikant konkre ios prek s savikain . Žaliavos ir komplektavimo gaminiai pakito nedaug - nuo
149‘118 Lt iki 145‘389 Lt. Tai yra tas trumpalaikis turtas, kuris nurašomas j atiduodant
naudojimui. Nebaigtoje gamyboje apskaitomos žaliavos atiduotos gamintojams prek ms gaminti
ir jos buvo 651 Lt. Išankstini apmok jim suma padid jo nuo 248‘881 iki 1‘036‘978 Lt. Tai - iš
anksto apmok tos perkamos prek s.
Sukaupt
pajam
ir ateinan io laikotarpio s naud
straipsnyje apskaitomas
nuomojamose parduotuv se atlikti remonto darbai, kurie nurašomi per nuomos laikotarp ,
prenumerata, b simos turto draudimo s naudos. Šis straipsnis padid jo nuo 611‘759 Lt iki
1‘528‘143 Lt pagrinde d l atlikt darb naujose parduotuv se.
Trumpalaikiai sipareigojimai
Šis straipsnis padid jo nuo 17‘598‘490 iki 24‘647‘614 Lt ir susidar iš: ilgalaiki skol
einam j met dalies (511‘700Lt) - UAB “VB lizingas” “Mango” parduotuv s patalp 2004
met vert s dengimo dalis, skol kreditin ms institucijoms (14‘846‘665Lt) – kredito limitas AB
“Vilniaus bankas” apyvartin ms l šoms, prekybini skol tiek jams (padid jo nuo 3‘017‘928 iki
5‘006‘147 Lt), kuris nat raliai susidar d l preki tiekimo ir atid t mok jim , numatyt
sutartyse, avansu gaut sum (119‘426Lt) - tai avansu apmok tos sumos už prekes bei skola
mokes iams, atlyginimams ir socialiniam draudimui (1‘217‘219Lt), kuri sudar skola biudžetui
priskai iavus pelno mokest už 2003 metus – 757‘852 Lt, kiti mokes iai – 144‘987 Lt, mok tini
atlyginimai – 98‘972 Lt ir socialinio draudimo mokes iai – 215‘408 Lt. Kitos mok tinos sumos
padid jo nuo 993‘063 Lt iki 2‘946‘454 Lt pagrinde d l mok tin dividend (1‘764‘598Lt.).
Ilgalaikiai sipareigojimai
Šis straipsnis sumaž jo nuo 2‘411‘679 Lt met pradžioje iki 2‘184‘527 Lt met
pabaigoje ir susidar iš ilgalaikio išperkamosios nuomos siskolinimo (1‘512‘731Lt) UAB
“Vilniaus banko lizingas, ilgalaik s skolos už UAB “Šešup s Ontario” akcijas (610‘000Lt) ir
gaut išankstini apmok jim už b simus patalp nuomos laikotarpius (61‘796Lt.).
Akcinis kapitalas
Per 2003 metus statinis akcinis kapitalas nekito ir sudar 8’822’990 Lt.
Rezervai sumaž jo nuo 25‘461‘846 Lt iki 748‘147 Lt d l j pervedimo nepaskirstyt j
peln , paliekant tik statymu numatytus rezervus.
Nepaskirstytasis pelnas tapo 28‘699‘327 Lt.

23

Pajamos
Visos pajamos tai parduotos prek s – 80‘993‘513 Lt. Pajamos iš kitos veiklos –
1‘294‘984 Lt uždirbtos iš nuomojam patalp administraciniame pastate ir sand liuose. Pajamos
iš finansin s veiklos – 1‘186‘800 Lt uždirbtos iš teigiamos valiut kurs takos atsiskaitymuose
(54‘266 Lt), valiut kurs teigiamos takos perskai iavus siskolinimus ir perkant valiut
(817‘447 Lt), gaut draudimo išmok (235‘060Lt), pelno pardavus naudot ilgalaik turt
(32‘958 Lt), finansavimo met dalies (4‘053 Lt), pal kan už paskolintas l šas (42‘099 Lt) ir
kit smulki finansini pajam (912 Lt). Pagaut s – 29‘780 Lt pagrind sudaro pajamos gautos
iš nurašyto kreditorinio siskolinimo (29‘678 Lt).
S naudos
Didži j vis s naud dal sudaro parduot preki savikaina – 50‘441‘193 Lt.
Pagrindin s pardavim ir bendrosios s naud grup s:
Darbo užmokestis ir socialinis draudimas
7‘100‘383 Lt
Parduotuvi patalp nuoma
5‘671‘280 Lt
Turto nusid v jimas ir amortizacija
3‘351‘817 Lt
Reklama
1‘739‘835 Lt
Patalp remontas, elektra ir kt. eksploatacija 1‘326‘181 Lt
Pardavim paslaugos
646‘944 Lt
Tarnybin s komandiruot s
494‘143 Lt
Banko paslaugos ir korteli komisiniai
656‘933 Lt
Preki žym jimas, pakavimas ir taisymas
431‘585 Lt
Kitos
2‘764‘862 Lt
Iš viso:
24‘183‘963 Lt
Kitos veiklos s naudos – 560‘451 Lt susidar iš sumok t mokes i : keli mokes io –
250‘314 Lt, nekilnojamojo turto mokes io – 179‘005 Lt, kit mokes i ir rinkliav – 117‘782 Lt
ir nuomojamo turto nusid v jimo – 13‘350 Lt.
Finansin s s naudos – 1‘353‘108 Lt pagrinde susidar d l bankui mokam pal kan už
naudojamus kreditus ir išleistas garantijas – 553‘028 Lt, išperkamosios nuomos mokes io –
121‘187 Lt, neigiamos valiutos kurs takos atsiskaitymuose ir perskai iavus siskolinimus met
gale – 645‘886 Lt, abejotin skol s naud – 28‘170 Lt.
Netekim dalis – 220‘704 Lt pagrinde atspindi s naudas, kurios dengtinos draudimo
išmokomis – 219‘877 Lt.

40. Emitento valdybos parengta ataskaita
Akcin s prekybos bendrov s “Apranga” veiklos ataskaita
už 2003 metus
2003m. APB „Apranga“ atkakliai ir kryptingai siek pagerinti veiklos rezultatus, kad išlaikyti ir
sustiprinti drabuži verslo lyderio pozicijas.
2003 m. bendrov s vadovams, specialistams, darbuotojams išliko kaip pozityvaus, tempto,
rezultatyvaus darbo, agresyvios tinklo pl tros ir prekybos technologij tobulinimo metais.
Galime konstatuoti, kad pla i ja prasme „Apranga“ s kmingai vykd užsibr žtus tinklus, nei
vienam konkurentui 2003 m. nepavyko ap iuopiamai paveikti „Aprangos“ tinklo pozicij
viename ar kitame drabuži rinkos segmente, pagal daugel ekonomini – finansini rodikli
2003 metai bendrovei, ko gero, s kmingiausi metai jos istorijoje.
2003 m. bendrov realiai tapo tarptautine bendrove. Per metus Latvijos sostin je Rygoje atidar
pirm sias penkias parduotuves, kuri bendras plotas sudar 2,4 t kst.m². Latvijos dukterin je
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mon je SIA „Apranga“ dabar dirba virš 50 m s nauj kolektyvo nari . Startas Latvijoje iš
esm s patvirtino, kad „Aprangos“ bendrov , jos vadovai ir specialistai gali s kmingai dirbti
užsienio rinkose.
Mažmenin s preki apyvartos pl tra
2003 m. „Aprangos“ tinklo mažmenin preki apyvarta Lietuvoje ir Latvijoje sudar 94,7 mln.
lit ir išaugo lyginant su 2002 m. 26,3 % aba 19,7 mln. lit .
Mažmenin s preki apyvartos augimo tempas 2003m. ( 26,3 % ) ketvirtadaliu viršijo šiaip jau
nežem 2002 m. apyvartos augimo temp ( 20,9 % ).
Per pastaruosius 3 metus „Aprangos“ mažmenin preki apyvarta išaugo 66 %. Turint omeny,
kad „Aprangai“ priklauso apie 30 % šalies organizuotos drabuži rinkos, tai neabejotinai aukštas
rezultatas.
Tik d l ne prastai šilt paskutinio met ketvir io or „Aprangai“ iki planuotos 100 mln. lit
apyvartos pritr ko 4, 7 %.
„Aprangos“ mažmeninio tinklo apyvarta 2003 m. Lietuvoje sudar 86,8 mln. Lit , Latvijoje –
beveik 8,0 mln. Lit . Jau po pirm j veiklos met apyvartos strukt roje Latvijos dalis sudar 8,4
%.
„Aprangos“ mažmeninio tinklo apyvarta Lietuvoje 2003 m. išaugo 15,6 %, t.y daugiau nei
bendra Lietuvos mažmenin preki apyvarta ir daugiau kaip 1,5 karto, nei šalies BVP.
Mažmenin preki apyvarta Vilniuje išaugo 14,4 %, Kaune – 34,0 %, Klaip doje – 4,0 %,
Panev žyje – 4,0 %, Šiauliuose – sumaž jo 0,7 %.
Visais be išimties met m nesiais pasiektas mažmenin s preki apyvartos augimas. Aukš iausi
preki apyvartos augimo tempai pasiekti sausio ( 62,9 % ), birželio ( 33,4 % ), liepos ( 28,7 % ),
spalio ( 27,4 % ) m nesiais.
„Apranga“ nuosekliai pl tojo 4 tip prekybinius tinklus: ekonomin ( „Apranga“), verslo (
„City“), jaunimo ( „ Aprangos galerija“, „ Mango“), prestižo.
Prestižo tinklo ( „Hugo Boss“, „Maxmara“, „Mados linija“ ) mažmenin apyvarta išaugo 58,2 %,
verslo tinklo ( “City”) mažmenin apyvarta išaugo 46,4 %, jaunimo ( “Aprangos galerija”,
“Mango”, „Jack & Jones Only“ ) – 19,7 %, ekonominio ir didžiausio pagal lyginam j svor
(„Apranga“) mažmenin preki apyvarta išaugo 11,8 %.
2003m pabaigoje „Apranga“ tur jo 28 veikian i parduotuvi tinkl : Vilniuje – 12, Kaune – 6,
Rygoje – 5, Klaip doje – 3, Panev žyje ir Šiauliuose po vien . Palangoje parduotuv veiklos
nevykd ir jos vis nepavyksta parduoti.
Finansini plan realizavimas
2003m. bendrov uždirbo 30,55 mln. lit bendrojo pelno arba 21,5 % daugiau, nei 2002 matais.
Bendrasis pelningumas Lietuvos rinkoje 2003 m. mažmeniniame tinkle sudar 39, 6 %, per
metus padid jo 0,4 punkto. Tai pasiekta d ka efektyvesnio užpirkim ir preki atsarg prekybos
tinkle valdymo, tuo pa iu beveik priart jome prie tarptautiniu mastu aukšto 40 – 41 % bendrojo
pelningumo rodiklio.
Bendrasis pelnas ekonominiame tinkle ( „Apranga“) padid jo 11 %, jaunimo tinkle ( “Aprangos
galerija”, “Mango”) 18,8 %, verslo tinkle ( „City“) – 29,7 %, prestižo tinkle – 15,6 %.
Veiklos s naudos 2003 m. sudar 24,18 mln. lit ir padid jo 17,6 %.
Iš nepagrindin s veiklos ‚Apranga“ gavo 1,3 mln. lit pajam , tame tarpe iš patalp nuomos 1,1
mln. lit ir 0,2 mln. lit d l valiutos kurs pasikeitimo takos.
2003 m. bendrov pasiek aukš iausi bendrov s istorijoje grynojo pelno rodikl . Grynasis
pelnas 2003m. sudar 5,75 mln. lit ir išaugo lyginant su 2002 m. 13,3 %. Tiesiogiai iš
prekybin s veiklos bendrov s grynasis pelnas išaugo beveik 50 %.
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Dukterin Latvijos bendrov SIA “Apranga” per pirmuosius veiklos metus gavo 0,2 mln. lit
grynojo pelno.
Bendrov s valdyba si lo akcinink susirinkimo sprendimui mok ti dividentus po 20 cent už 1
lito nominalios vert akcij .
Prekybos tinklo vystymas ir investicijos
2003 m. “Apranga” atidar dešimt nauj parduotuvi ir vien uždar . Penkios parduotuv s buvo
atidarytos Lietuvoje – “Aprangos galerija” ( Vilnius, PC “Akropolis” ) kovo m nes , “Maxmara”
( Vilnius ), “Apranga” (Kaunas ), “City men” ( Kaunas ) geguž s m nes , “City” (Klaip da ) –
lapkri io m nes .
Penkios pirmosios parduotuv s buvo atidarytos ir Latvijos sostin je Rygoje – “Hugo Boss”
sausio m nes , “Betty Barclay” kovo m nes , “Apranga” rugs jo m nes , “City men & women “
spalio m nes , “Jack & Jones”, “Only” lapkri io m nes .
Vis dešimties nauj parduotuvi dislokacijos vietos atitinka aukš iausius reikalavimus.
Pažym tina, kad 4 projektai realizuoti su užsienio architektais, šeši lik yra bendrov s specialist
ir vietini architekt bendros k rybos rezultatas.
Bendras nauj parduotuvi plotas viršija 4,6 t kst.m².
Investicijos prekybos tinklo vystym Lietuvoje ir Latvijoje 2003 m. sudar 8,7 mln. lit , o tai
yra didžiausias investicij lygis bendrov s istorijoje per vienerius metus.
„Apranga“ savo akivaizdaus rinkos lyderio pozicijas patvirtina 6 svarbi parametr aspektu:
pardavim ( rinkos dalies ) lygiu, uždirbto pelno lygiu, asortimentinio portfelio lygiu,
technologiniu lygiu, tinklo ploto ir dislokacijos lygiu, vaizdžio, žinomumo ir reklamos lygiu.
B t sunku užgin yti, kad „Aprangos“, kaip akivaizdaus darbuži verslo lyderio, pozicijos
Lietuvoje 2003 m. sustipr jo.
Bendrov s dukterin s mon s ir j

rezultatai

2003 met pabaigoje APB „Apranga“ tur jo 4 dukterines mones:
Akcij skai ius
Dalyvavimo %
mon s pavadinimas
UAB „Šešup Ontario“
100.000
100
UAB „Tokata“
20.861
100
SIA „Apranga“ (LATVIJA) 1.000
100
UAB „Palangos Var na“
844.875
91

Vert ( Lt )
7.200.00
760.000
286.690
1.117.679

Per 2003 metus bendrov sigijo 41 % bendrov s UAB „Šešup Ontario“ ( „Aprangos galerija“
Vilniuje, Gedimino prospekte) akcij už 4.000.000 lit ir 0,35 % UAB “Palangos Var na“ akcij
už 1500 lit .
UAB „Šešup Ontario“ ir UAB „Tokata“ iš esm s panaudojamos, kaip patalp Vilniaus centre
savinink s ( plotai atitinkamai 970 m² ir 260 m² ), padengiant eksploatacines ir aptarnavimo
išlaidas.
SIA „Apranga“ yra bendrov s dukterin mon Latvijoje, realiai vykdanti prekybos organizavimo
ir apskaitos funkcijas.
UAB „Palangos Var na“ yra nepanaudojam 1400 m² patalp Palangos centre savinink .
2004m. sieksime ši bendrov arba patalpas parduoti.
Bendras 4 min t bendrovi veiklos rezultatas 2003 m. – 170.000 lit pelno.
Svarbiausi vykiai einamaisiais 2004 metais
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Per 4 ši met m nesius „Apranga“ jau atidar 5 naujas parduotuves: „Apranga“, „City“,
„Mexx“ parduotuves prekybos centre „Europa“ Vilniuje bei „Mango“ ir „Aprangos galerija“
parduotuves Klaip doje.
Senoji „Aprangos galerija“ parduotuv Klaip doje uždaroma, atsisakant patalp nuomos.
Investicijos 5 min tus projektus viršijo 4,0 mln. lit .
Per pirmuosius keturis 2004 met m nesius bendrov s mažmenin preki apyvarta Lietuvoje ir
Latvijoje padid s 29 – 31 %.
Naujiems projektams realizuoti bendrov registravo naujas dukterines kompanijas Estijoje ir
Latvijoje.
Stambiausiam „Aprangos“ akcininkui „MG Baltic Investment“ nusprendus parduoti dal savo
akcij , labai suaktyv jo prekyba bendrov s akcijomis, ženkliai išaugo akcij kaina.
Bendrov s veiklos planai ir prognoz s
2004 – 2005 m. Lietuvos ekonomikoje ir tuo pa iu mažmenin je prekyboje vyks daug esmini
pasikeitim .
Adekvat s „Aprangos“ veiksmai nauj prekybos centr vystym , Vilniaus centrin s gatv s
Gedimino pr. daugelio objekt rekonstrukcij , „Zaros“ žengimas Pabaltijo valstybes, kit
Europos prekybini tinkl ir firm galimas spartesnis vystymasis šiame regione, to pasekoje kitas
konkurencijos etapas – m s strategijos ir taktiko pagrindas.
Pagal 2003 m. gruodžio m nes patvirtint pl tros plan APB „Apranga“ planuoja pasiekti
bendr 138 mln. lit mažmenin preki apyvart , uždirbti 8 mln. lit pelno. Numatyta realizuoti
8 – 10 nauj projekt „Aprangos“ planuose ir Estijos rinka.
Nagrin jamos galimyb s dar labiau paspartinti pl tr , panaudojant naujus finansavimo šaltinius.
„Aprangos“ valdybos narys
Generalinis direktorius

Rimantas Perveneckas

41. Informacija apie audit
UAB “Mokes i ekspert biuras” atliko APB “Apranga” 2003 m. gruodžio 31 d. balanso ir
susijusi 2003 met pelno (nuostolio), pelno (nuostolio) paskirstymo, pinig sraut ataskait bei
paaiškinamojo rašto audit , kurio išvad ir ataskait pateik 2003 m. kovo 15 d.
J nuomone, finansin atskaitomyb visais reikšmingais atžvilgiais teisingai atspindi APB
“Apranga” 2003 m. gruodžio 31 d. finansin b kl , 2003 met veiklos rezultatus bei pinig
srautus ir yra parengta pagal Lietuvos Respublikoje finansin apskait reglamentuojan ius teis s
aktus.
Išvada apie 2003 met balanso, pelno (nuostolio) ir pinig sraut ataskait audit ir
auditoriaus ataskaita pridedamos (priedas Nr.2).
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VI. Informacija apie emitento valdybos organus.
42. Valdymo organ nariai
Bendrov tarybos neturi. Valdyba tiesiogiai atsakinga visuotiniam
susirinkimui.
Valdybos nariai:
Darius Juozas Mockus - valdybos pirmininkas, akcinink atstovas.
Rimantas Perveneckas - valdybos narys, generalinis direktorius.
Ilona Šimk nien - valdybos nar , pirkim direktor .
Raimondas Kurlianskis- valdybos narys, akcinink atstovas.
Raimondas Paškevi ius - valdybos narys, akcinink atstovas.
Algimantas Variakojis - valdybos narys, akcinink atstovas.

akcinink

Visi valdybos nariai, išskyrus Algimant Variakoj , buvo vienbalsiai išrinkti 2002 04 30
visuotiniame akcinink susirinkime 4 met laikotarpiui. Algimantas Variakojis 2004 04 30
visuotiniame akcinink susirinkime, bendrov s valdybos nari skai i padidinus iki šeši nari ,
papildomai vienbalsiai išrinktas valdybos nariu iki veikian ios bendrov s valdybos kadencijos
pabaigos (t.y. iki 2006 04 30).
Darius Juozas Mockus - valdybos pirmininkas. Turi sigij s 216020 paprast j vardini
bendrov s akcij , kurios sudaro 2.45 procent statinio kapitalo ir bendro bals skai iaus. Jis taip
pat yra UAB koncernas “MG Baltic” prezidentas. Apie dalyvavim kit moni kapitale ir
valdyme duomen nepateik .
Rimantas Perveneckas - valdybos narys, generalinis direktorius turi sigij s 199230
paprast j vardini bendrov s akcij , kurios sudaro 2.26 procent statinio kapitalo ir bendro
bals skai iaus. Išsilavinimas aukštasis, ekonomistas. 1988 -1991 metais Lietuvos drabuži
prekybos didmenin s kontoros direktorius. 1991 - 1993 metais Lietuvos drabuži didmenin s
prekybos mon s “Apranga” direktorius. Nuo 1993 met APB “Apranga” generalinis
direktorius. Jis taip pat yra UAB “Palangos Var na” valdybos pirmininkas. Kit moni veikloje
bei kapitale nedalyvauja.
Ilona Šimk nien - valdybos nar , pirkim direktor , turi sigijusi 4830 paprast j
vardini bendrov s akcij , kurios sudaro 0.05 procent statinio kapitalo ir bendro bals
skai iaus. Kit moni veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Raimondas Kurlianskis – valdybos narys. Turi sigij s 37611 paprast j vardini
bendrov s akcij , kurios sudaro 0.43 procent statinio kapitalo ir bendro bals skai iaus. Jis taip
pat yra UAB “MG Baltic Investment” generalinis direktorius. Apie dalyvavim kit moni
kapitale ir valdyme duomen nepateik .
Raimondas Paškevi ius – valdybos narys. Bendrov s akcij neturi. Jis taip pat yra UAB
“Ekonomin s konsultacijos ir tyrimai” direktorius, partneris. Apie dalyvavim kit moni
kapitale ir valdyme duomen nepateik .
Algimantas Variakojis – valdybos narys, išrinktas 2004 m. balandžio 30 dienos
visuotiniame akcinink susirinkime. Bendrov s akcij neturi. Jis taip pat yra AB FM “Finasta”
valdybos narys, UAB “Finasta investicij valdymas” valdybos narys, UAB “Panev žio
melioracija” valdybos narys, UAB “Pozityvios investicijos” direktorius.
Rasa Rulevi i t - vyriausioji buhalter . Bendrov s akcij neturi. Išsilavinimas aukštasis,
ekonomist . Nuo 1985 APB “Apranga” vyresnioji buhalter , nuo 2000 lapkri io - APB
“Apranga” vyriausioji buhalter . Kit moni veikloje bei kapitale nedalyvauja.
Visi valdymo organ nariai neturi neišnykusio teistumo už nusikaltimus nuosavybei,
kininkavimo tvarkai, finansams.
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43. Informacija apie išmokas bei paskolas valdymo organ nariams
43.1. Emitento 2003 metais išmok
valdybos ir administracijos nariams:
Generalinis direktorius
Pirkim direktor
Marketingo direktor
Technikos direktorius
Finans ir ekonomikos direktorius
Pl tros direktorius
Vyriausioji buhalter

tos vidutin s vieno m nesio išmokos (atlyginimai)
Rimantas Perveneckas
Ilona Šimk nien
Jolanta Pupkevi ien
Audriui Šapoka
Saulius Ba auskas
Ram nas Gaidamavicius
Rasa Rulevi i t

5448 litai.
3800 litai.
3348 litai.
3385 litai.
4875 litai.
3375 litai.
3295 litai.

43.2. Emitento valdybos ir administracijos nariams išmok sumos, gautos iš moni ,
kuriose emitento dalis statiniame kapitale sudaro daugiau, kaip 20%.
Toki išmok nebuvo.
43.3. Per ataskaitin laikotarp valdymo organ nariams nebuvo skirtos paskolos,
suteiktos garantijos ir laidavimai, kuriais užtikrintas j prievoli vykdymas.

44. Sand riai su suinteresuotais asmenimis
---
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VII. Naujausi ir esminiai vykiai emitento veikloje, jos perspektyvos.
45. Naujausi vykiai emitento veikloje
2004 met vasario 27 dien atidarytos 3 parduotuv s prekybos centre „Europa“ Vilniuje „Apranga“, „City“ ir „Mexx“.
2004 met balandžio 2 dien atidarytos 2 parduotuv s Klaip doje – “Mango” ir
“Aprangos galerija”.
2004 met geguž s 7 dien senose “Aprangos galerija” patalpose Klaip doje atidaryta
antroji Lietuvoje “Išparduotuv A”.

46. Esminiai vykiai emitento veikloje
Esminio vykio pob dis
Preliminarus neaudituotas 2002m. veiklos
rezultat nustatymas
Visuotino akcinink susirinkimo sušaukimas

Esminio vykio
pranešimo data
2003 02 06
2003 03 28

Informavimo priemon
BNS agent ra

Preliminarus 2003m. I ketvir io veiklos
rezultat nustatymas
Visuotino akcinink susirinkimo nutarimai
Preliminarus 2003m. I pusme io veiklos
rezultat nustatymas
Preliminarus 2003m. 3 ketvir i veiklos
rezultat nustatymas
Preliminarus neaudituotas 2003m. veiklos
rezultat nustatymas
Visuotino akcinink susirinkimo sušaukimas

2003 04 28

BNS agent ra,
rytas”
BNS agent ra

“Lietuvos

2003 04 30
2003.07.25

BNS agent ra
BNS ir ELTA agent ros

2003 10 22

BNS ir ELTA agent ros

2004 02 04

BNS ir ELTA agent ros

2004 03 25

D l valdybos si lymo mok ti dividendus
D l visuotino akcinink susirinkimo
darbotvark s papildymo
Preliminarus 2004m. I ketvir io veiklos
rezultat nustatymas
Visuotino akcinink susirinkimo nutarimai
2004 m. balandžio m nesio pardavimai
Bendradarbiavimo sutarties su „Inditex
Group“ d l ZARA parduotuvi tinklo pl tros
pasirašymas
2004 m. balandžio m n. veiklos rezultatas

2004 03 25
2004 04 14

BNS agent ra, “Lietuvos
rytas”
BNS ir ELTA agent ros
BNS ir ELTA agent ros

2004 04 23

BNS ir ELTA agent ros

2004 04 30
2004 05 05
2004 05 24

BNS ir ELTA agent ros
BNS ir ELTA agent ros
BNS ir ELTA agent ros

2004 05 25

BNS ir ELTA agent ros
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47. Veiklos strategija ir numatomi jos poky iai per artimiausius
finansinius metus
2004 met veiklos planai ir biudžetai buvo aptarti ir numatyti 2003 met lapkri io 24
dienos valdybos pos dyje.
2004 – 2005 m. Lietuvos ekonomikoje ir tuo pa iu mažmenin je prekyboje vyks daug
esmini pasikeitim . Adekvat s „Aprangos“ veiksmai nauj prekybos centr vystym , Vilniaus
centrin s gatv s Gedimino pr. daugelio objekt rekonstrukcij , „Zaros“ žengimas Pabaltijo
valstybes, kit Europos prekybini tinkl ir firm galimas spartesnis vystymasis šiame regione,
to pas koje kitas konkurencijos etapas – m s strategijos ir taktikos pagrindas.
Pagal 2003 m. gruodžio m nes patvirtint pl tros plan APB „Apranga“ planuoja
pasiekti bendr 138 mln. lit mažmenin preki apyvart , uždirbti 8 mln. lit pelno. Numatyta
realizuoti 8 – 10 nauj projekt . Naujiems projektams realizuoti bendrov registravo dukterines
kompanijas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pagal pasirašyt bendradarbiavimo sutart su „Inditex
Group“ d l ZARA parduotuvi tinklo pl tros Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, jau iki 2004 met
pabaigos ZARA parduotuv s bus atidarytos Taline, Rygoje ir Vilniuje.
Nagrin jamos galimyb s dar labiau paspartinti pl tr , panaudojant naujus finansavimo
šaltinius.
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