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UAB „SPRK“ PRANEŠIMAS
DĖL BANKROTO BYLOS IŠKĖLIMO
1. Vadovaudamasis Juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau ir – JANĮ) 5 straipsnio 1
punktu, UAB „SPRK“ vadovas praneša, kad ketina kreipsis į teismą dėl bankroto bylos įmonei
iškėlimo.
2. UAB „SPRK“ įsteigta 2003-07-17, pagrindinė jos veikla statybos paslaugų teikimas.
3. Be kita ko, siekdama plėsti veiklą, įmonė 2013 - 2015 m. išsimokėtinai įsigijo iš valstybės turto
(žemės sklypą ir negyvenamąjį pastatą).
4. Įmonė tam tikrais laikotarpiais ir vėliau 2018 – 2020 m. turėjo nedidelių skolų, kurių iš įmonės
pelno laiku negalėjo grąžinti. Tai yra natūralu nedidelei įmonei. Kreditoriai nekėlė įmonės
bankroto klausimo, o įmonė turėjo perspektyvų nedideles skolas grąžinti.
5. Nesėkmingai klostantis verslui, įmonė nesugebėdavo laiku mokėti įmokas valstybei už įsigytą
ir įkeistą turtą, todėl buvo priversta ieškoti variantų, kaip skolas valstybei būtų galima sumokėti,
kad jos nedidėtų. Reikšmingą dalį įmonės skolų valstybei sumokėjo UAB „Agvilitas“.
6. Siekiant atsiskaityti su kreditoriais, rinkos verte buvo įvertintas ir už 16900 Eur realizuotas
pagrindinis UAB „SPRK“ turtas – negyvenamasis pastatas, unikalus Nr. 410000150016,
adresas Vilniaus r. sav. Čepurniškių k., Čepurniškių g. 31.
7. Antstolio Dainiaus Šidlausko 2020-03-25 patvarkymu Nr. S-20-178-41951 gautos lėšos buvo
paskirstytos kreditoriams, tačiau jų nepakako.
8. 2020 m. pradžioje kilus pasaulinei COVID-19 viruso pandemijai ir Lietuvos Respublikoje 2020
m. kovo mėn. paskelbus karantiną, smulkus statybos verslo verslas praktiškai prarado
galimybes gauti pajamų, todėl per protingą terminą atsiskaityti su visais kreditoriais tapo
neįmanoma.
9. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos įmonėje 2020-02-24 – 2020-03-09
atliko operatyvų patikrinimą ir surašė 2020-03-16 Operatyvaus patikrinimo pažymą Nr. (21.222)
FR1042-1098, kurioje pasiūlė įmonei priemones finansinių įsipareigojimų trūkumų ištaisymui.
10. Lietuvos apeliacinis teismas 2020-05-19 nutartimi civilinėje byloje Nr. e2A-842-330/2020
paliko nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2020-02-26 sprendimą, kuriuo Ilonai Kojelienei iš
UAB ,,SPRK" buvo priteista 25 446,02 Eur permokos už darbus, 1248,07 Eur bylinėjimosi
išlaidų, ir papildomai priteisė 800 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Viso,
nuo 2020-05-19 Ilona Kojelienė įgijo į UAB „SPRK“ reikalavimo teisę 27494,09 Eur sumai.
11. Tokiu būdu bendra kreditorių reikalavimų suma esmingai išaugo, todėl siekiant su jais
atsiskaityti buvo priverstinai realizuotas ir likęs vertingas įmonės turtas – žemės sklypas,

unikalus Nr. 4400-2747 4748, esantį Čepurniškių g. 31, Čepurniškių k., Rukainių sen., Vilniaus
r. sav.
12. Antstolio Irmanto Gaidelio patvarkymu dėl areštuoto nekilnojamojo turto vertės ekspertizės
paskyrimo, teismo ekspertas V. Stacevičius nustatė, kad vertinamo areštuoto turto -žemės
sklypo, unikalus Nr. 4400-2747-4748, esančio Čepurniškių g. 31 Čepurniškių k., Rukainių sen.,
Vilniaus r. sav., rinkos vertė yra 6000 EUR.
13. Įmonė už šią vertę rado turto pirkėją, tačiau antstolio Irmanto Gaidelio 2020-07-13
patvarkymu Nr. S-20-8-24092 paskirsčius gautas 6000 EUR lėšas, su visais kreditoriais
atsiskaityti nepavyko.
14. Įmonė, siekdama nustatyti realią situaciją ir įvertinti galimybes toliau vykdyti savo veiklą,
2020 08-06 sudarė 2020-01-01 – 2020-07-31 balansą, kurį įvertinęs įmonės vadovas, pasitaręs
su specialistais, nemato perspektyvos atkurti įmonės mokumą ir grąžinti likusias skolas ir siekia
jų nedidinti.
15. Įmonė šiuo metu yra skolinga *** EUR.
16. Jeigu per 20 dienų nuo šio pranešimo įteikimo dienos nebus priimtas sprendimas bankroto
procesą vykdyti ne teismo tvarka, vadovaudamasis JANĮ 8 straipsniu, įmonės vadovas kreipsis į
teismą su prašymu iškelti UAB „SPRK“ bankroto bylą.
17. Prašome patvirtinti šio pranešimo gavimą el.paštu sprkstatyba@gmail.com
Pagarbiai
UAB „SPRK“ direktorius

