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Klaip÷da
Pagal UAB „Vingida“ 2011-05-11 skundą d÷l UAB KJKK “Bega”, jos darbuotojo – dažnai
laikinai einančio generalinio direktoriaus pareigas Laimono Rimkaus kartu su kitais skunde
nurodytais asmenimis galimai atliktų nusikalstamų veikų, numatytų LR BK 300 str. 3 d. ir 182 str. 2
d., Klaip÷dos apskrities VPK NTB ENTS atliekamas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr.
06-1-02024-11. UAB KJKK “Bega”, jos darbuotojo Laimono Rimkaus kartu su kitais asmenimis
galimai atliktomis nusikalstamomis veikomis, d÷l kurių yra atliekamas ikiteisminis tyrimas, UAB
„Vingida“ buvo padaryta didel÷ turtin÷ žala. LR BPK 109 str. yra nustatyta, kad asmuo, d÷l
nusikalstamos veikos patyręs turtin÷s ar neturtin÷s žalos, turi teisę baudžiamajame procese pareikšti
įtariamajam ar kaltinamajam arba už įtariamojo ar kaltinamojo veikas materialiai atsakingiems
asmenims civilinį ieškinį. Kai civilinis ieškinys pareikštas ikiteisminio tyrimo metu, ikiteisminio
tyrimo metu turi būti surinkti duomenys, patvirtinantys pareikšto civilinio ieškinio pagrindą ir dydį.
BPK 112 str. 1 d. yra nustatyta, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio
tyrimo pareigūnui, prokurorui ar teismui bet kuriuo proceso metu, tačiau ne v÷liau kaip iki įrodymų
tyrimo teisme pradžios. UAB „Vingida“ patyrusi nusikalstamomis veikomis didel÷s turtin÷s žalos,
pareiškia civilinį ieškinį paduodant jį prokurorui, kurio pagrindą ir dydį grindžia toliau nurodytomis
aplinkyb÷mis bei duomenimis.
UAB KJKK “Bega” darbuotojui Laimonui Rimkui kartu su kitais min÷tais asmenimis,
galimai suklastojus dokumentus, suklastotų dokumentų pagrindu veikiant UAB KJKK „Bega“
naudai, imituojant UAB KJKK „Bega“ statomo sand÷lių bloko statybos rangos darbų atlikimą iš
naujo, UAB KJKK „Bega“ atsisak÷ sumok÷ti UAB “Vingida” už atliktus statybos rangos darbus ir
pareikalavo sumok÷ti už jos neva tai iš naujo atliktus statybos rangos darbus Klaip÷dos apygardos
teismo iškeltoje civilin÷je byloje pareikšdama Priešieškinį 2009-05-06 Nr. 01-312 (toliau –
Priešieškinis) 2‘392‘316,79 Lt sumai, kuriuo Klaip÷dos apygardos teismo taip pat praš÷ ieškovui
UAB “Vingida” taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštą. UAB „Vingida“ 2011-05-11 skunde
nurodomų galimai suklastotų, Klaip÷dos apygardos teismui pateiktų dokumentų pagrindu, UAB
KJKK “Bega” padar÷ žalą UAB „Vingida“ atsisakydama sumok÷ti už UAB „Vingida“ atliktus
darbus, kurie pagal pareikštą ieškinį sudaro 1‘641‘241 Lt sumą ir realizavusi teisę prisiteisti per
teismą pagal Priešieškinį 2‘392‘316,79 Lt sumą už neva tai iš naujo atliktus ir neva tai UAB KJKK
“Bega” kitiems asmenims apmok÷tus darbus, o taip pat realizavusi teisę kitai ginčo šaliai taikyti
areštą. Galimai nusikalstamomis veikomis padarytos žalos klausimai d÷l atsisakymo sumok÷ti už
darbus ir realizavimo teis÷s prisiteisti už neva perdarytus darbus yra sprendžiami bendros
kompetencijos teismuose ieškinio teisenos tvarka (dabartiniu metu byla yra nagrin÷jama apeliacine
tvarka), tod÷l tokios žalos atlyginimo baudžiamojoje byloje klausimas nekeliamas. Tačiau remiantis
galimai suklastotais dokumentais iš UAB KJKK “Bega” realizuotos teis÷s per teismą pareikšti
priešpriešinį reikalavimą prisiteisti už neva atliktus statybos rangos darbus kilusios ir realizuotos
teis÷s prašyti teismo taikyti Priešieškinio sumai laikinąsias apsaugos priemones – areštą,

atsiradusios UAB “Vingida“ didel÷s žalos atlyginimo klausimas bendros kompetencijos teisme n÷ra
sprendžiamas, tod÷l remiantis LR BPK 112 str. 1 d., UAB „Vingida“ d÷l galimai nusikalstamos
veikos pas÷koje užd÷to arešto patyrusi turtin÷s žalos, turi teisę bylos baudžiamojo proceso
ikiteisminio tyrimo stadijoje pareikšti civilinį ieškinį, paduodant jį ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar
prokurorui. Žalos atsiradimo priežastinį ryšį su galimai nusikalstamomis veikomis bei atsiradusios
didel÷s žalos dydį grindžiame toliau nurodytomis aplinkyb÷mis ir duomenimis.
Kaip jau buvo min÷ta, remiantis UAB „Vingida“ 2011-05-11 skunde nurodytais galimai
suklastotais dokumentais, UAB KJKK “Bega” tuo pačiu dokumentu – Priešieškiniu realizavus dvi,
CPK 143 str. 1 d. ir 144 str. 1 d. numatytas teises, Klaip÷dos apygardos teismas 2009-05-11
nutartimi (kopija pridedama) tenkino atsakov÷s UAB KJKK “Bega” prašymą Priešieškinio sumai
užtikrinti ir areštavo ieškovui UAB “Vingida” priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą bei
turtines teises, o jų nesant ar esant nepakankamai, ieškovui priklausančias pinigines l÷šas, esančias
atsiskaitomosiose sąskaitose, viso areštuoto turto 2‘392‘316,79 Lt vertei. Klaip÷dos apygardos
teismo (toliau – Teismas) 2009-05-11 nutartis yra įvykdyta, jos pagrindu yra areštuotas ieškovo
turtas, tame tarpe ir banko sąskaitose esančios l÷šos (Centrin÷s hipotekos įstaigos Turto arešto aktų
registro išrašo kopija, patvirtinanti areštuoto turto apimtis ir sumą, pridedama). UAB „Vingida“ žala
atsirado ir did÷jo d÷l teismo 2009-05-11 nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemon÷s –
arešto 2’392‘316,79 Lt sumai, nes teismo taikytas ir antstolio Aleksandro Selezniovo užd÷tas areštas
užkirto kelią tolimesnei įmon÷s veiklai ir iš veiklos gauti pajamas. UAB „Vingida“ veiklos nuo
arešto užd÷jimo jos turtui ir l÷šoms nevykdo ir d÷l objektyvių priežasčių vykdyti negali. Aplinkybę,
kad UAB „Vingida“ pagrindin÷s veiklos – rangos sutarčių pagrindu tentinių gaminių gamybos bei
tentinių statinių statybos nevykdo po arešto užd÷jimo patvirtina tai, kad bendrov÷ po arešto užd÷jimo
daugiau rangos sutarčių nesudar÷, nors iki tol pastoviai jas sudarin÷jo ir veik÷ pelningai. Tokią
aplinkybę taip pat patvirtina tai, kad įmonei nevykdant veiklos, pritrūko l÷šų darbo užmokesčiui ir
palaipsniui buvo atleisti arba iš÷jo iš darbo patys beveik visi bendrov÷s darbuotojai (dabartiniu metu
dirba du darbuotojai, įskaitant direktorių). Negal÷jimą vykdyti veiklos grindžiame tuo, kad d÷l
didel÷s arešto 2‘392‘316,79 Lt sumos, bendrov÷s turtas sudar÷ tik nedidelę areštuoto turto dalį, tod÷l
buvo areštuotos visos pinigin÷s l÷šos bankų sąskaitose, kurių taip pat didelei sumai nepakako
areštuoto turto 2‘392‘316,79 Lt vertei padengti. Tod÷l bet kokios UAB „Vingida“ gaunamos
pinigin÷s l÷šos į naudojamas bankų sąskaitas ar kasą yra areštuojamos. D÷l šios priežasties UAB
„Vingida“ negali vykdyti įprastin÷s veiklos su kitais asmenimis, nes kiti asmenys negali su UAB
„Vingida“ vykdyti atsiskaitymų pagal sudarytas rangos sutartis, kurios sudaromos UAB „Vingida“
pagrindinei veiklos sričiai, t.y. tentinių gaminių gamybai bei tentinių statinių statybai vykdyti. Šiai
sutarčių rūšiai yra būdinga tai, kad sutartys yra vykdomos iš užsakovo avanso ir rangovo apyvartinių
l÷šų, o tik sutarties įvykdymo baigiamajame etape užbaigus visus statybos rangos darbus užsakovas
pilnai apmoka už atliktus darbus arba apmokama periodiškai už atliktus rangos darbų etapus.
Kadangi visas UAB „Vingida“ turimas turtas, tame tarpe ir pinigin÷s l÷šos, yra areštuotas ir yra
areštuojamos visos gaunamos pinigin÷s l÷šos iki bendros areštuojamo turto 2‘392‘316,79 Lt sumos,
tod÷l UAB „Vingida“ veiklos vykdymui (rangos darbų pagal rangos sutartis atlikimui) negali
panaudoti nei savo turto tenkinant poreikį apyvartinių l÷šų, nei piniginių sumų, jei tokios būtų gautos
iš kitų asmenų (užsakovų). Tod÷l UAB „Vingida“ net negali sudaryti rangos sutarčių, nes iš anksto
yra žinoma, kad jų įvykdyti bendrov÷ negal÷s: d÷l UAB „Vingida“ piniginių l÷šų arešto, pagal
statybos rangos sutartis kitų užsakovų pervedamos l÷šos negal÷tų būti panaudojamos sutarčių
vykdymui, pavyzdžiui reikiamų medžiagų įsigijimui, transportavimui ir kitoms reikm÷ms, nes visi
avansiniai mok÷jimai ir mok÷jimai už darbus būtų areštuojami bankų sąskaitose. Negal÷dama
disponuoti savo ir gaunamomis l÷šomis, UAB „Vingida“ negal÷tų įvykdyti rangos sutarčių, nors
kitos rangos sutarties šalys savo įsipareigojimus būtų įvykdę, tod÷l įsipareigojimų pagal rangos
sutartis neįvykdymas UAB „Vingida“ atneštų dar didesnius nuostolius už įsipareigojimų nevykdymą
atlyginant užsakovams žalą ar sumokant netesybas. Aplinkybę, kad visos UAB „Vingida“ gaunamos
l÷šos būtų areštuojamos d÷l ko įmon÷ negali vykdyti įprastins veiklos, akivaizdžiai patvirtina
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antstolio Aleksandro Selezniovo patvarkymas 2009-05-20 Nr. 0010/09/03668 (kopija pridedama),
kuriuo antstolis prašo informuoti VšĮ Palangos pliažo tinklinio baz÷ apie su UAB „Vingida“
sudarytas sutartis, kokiai sumai pinigin÷s l÷šos turi būti išmok÷tos UAB „Vingida“, kokios PVM
sąskaitos faktūros bendrovei yra neapmok÷tos bei nurodo, kad nuo šio patvarkymo VšĮ gavimo
momento sustabdomas 2‘392‘316,79 Lt piniginių l÷šų išmok÷jimas UAB „Vingida“ iki atskiro
antstolio nurodymo. Šis patvarkymas parodo, kad antstolis gavęs informaciją apie UAB „Vingida“
iki arešto užd÷jimo sudarytą sutartį d÷l darbų atlikimo, sustabd÷ užsakovo piniginių l÷šų sumok÷jimą
UAB „Vingida“ už jos atliktus darbus, tod÷l UAB „Vingida“ pagal sudarytą sutartį negal÷jo gauti
atsiskaitymo, o jei ir būtų gavusi, l÷šomis veiklos vykdymui nebūtų gal÷jusi disponuoti. D÷l
areštuoto turto UAB „Vingida“ negalint vykdyti veiklos ir gauti pajamų, tačiau nepriklausomai nuo
to esant mokestinių prievolių vykdytinumui, atsirado įsiskolinimai VMI, SODRAI, o taip pat buvo
neatsiskaitoma su kitais asmenimis. UAB „Vingida“ nesumok÷jus mokesčius VMI, VMI pagal
sprendimus išieškoti mokestinę prievolę iš turto (VMI 2012-04-30 rašto Nr. (2.31-08-3-5)-RNA18766 su priedais, 2009-09-24 sprendimo išieškoti mokestinę prievolę iš turto Nr. 12.-19-6061,
2009-11-25 sprendimo pakeisti sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. 12.-20-7408 ir
2009-11-25 sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. 12.19-7412 kopijos pridedamos)
yra pareiškusi inkasinius reikalavimus, tod÷l jei UAB „Vingida“ sudarytų rangos sutartis su
užsakovais, užsakovams pervedus UAB „Vingida“ su jais sudarytų sutarčių vykdymui pinigines
l÷šas į banko sąskaitas, tokias l÷šas ne ginčo tvarka nurašytų VMI ir užsakovų l÷šos negal÷tų būti
panaudojamos su jais sudarytų sutarčių vykdymui. UAB „Vingida“ nuo veiklos pradžios 1993
metais netur÷jo tokių didelių apyvartų, kad būtų tur÷jusi galimybę vykdyti veiklą užd÷jus jos turtui
areštą 2‘392‘316,79 Lt sumai. Be to, remiantis tais pačiais galimai suklastotais dokumentais, UAB
KJKK “Bega” nesumok÷jo didel÷s sumos už atliktus darbus, taip įšaldant UAB „Vingida“
panaudotas apyvartines l÷šas. Tod÷l UAB KJKK “Bega” naudai panaudojus galimai suklastotus
dokumentus, nusikalstamos veikos įtakoje buvo sukurta aukščiau nurodyta situacija, panaikinusi
galimybę UAB „Vingida“ vykdyti įprastą komercinę-ūkinę veiklą.
UAB „Vingida“ d÷l taikyto arešto panaudojant galimai suklastotus dokumentus
negal÷dama vykdyti veiklos patyr÷ dviejų rūšių žalą – iš bendrov÷s sąnaudų (išlaidų), tame tarpe
d÷l nesumok÷tų mokesčių valstybei susidariusius ir buhalterin÷je apskaitoje apskaitytus, tiesioginius
nuostolius ir negautas pajamas. Per visą UAB „Vingida“ komercin÷s-ūkin÷s veiklos laikotarpį nuo
jos įsteigimo 1993 m., bendrov÷ veik÷ pelningai, tod÷l d÷l nusikalstamų veikų (d÷l UAB KJKK
“Bega” galimai suklastotų dokumentų panaudojimo teisme) UAB „Vingida“ negalint vykdyti
veiklos, jos patirta žala gali būti įvertinta remiantis UAB „Vingida“ buhalterin÷s apskaitos
duomenimis, t.y. pagal bendrov÷s ekonominius rodiklius apskaičiuotomis pelno nuostolių
ataskaitomis (2006-2008 m. ir 2009-2011 m. pelno nuostolių ataskaitos pridedamos).
UAB „Vingida“ tiesioginiai nuostoliai, kurie yra apskaičiuoti iš UAB „Vingida“ 2009-2011
m. pelno nuostolių ataskaitos, veiklos nevykdymo laikotarpiu 2009-2011 metais sudaro 421’341 Lt
sumą (tiesiogin÷s ir netiesiogin÷s žalos išreikštos pinigine išraiška, t.y. nuostolių santrauka yra
apskaičiuota pridedamoje 1 lentel÷je). UAB „Vingida“ patiriami nuostoliai nuo 2009 m. 261‘066 Lt
sumos iki 2011 m. 52‘491 Lt sumos maž÷jo d÷l to, kad 2009 m. jie buvo didesni, nes reik÷jo vykdyti
anksčiau prisiimtus įsipareigojimus neturint l÷šų, o 2011 m. jie buvo mažesni, nes nevykdydama
veiklos UAB „Vingida“ mažino ar nustojo patirti tam tikras išlaidas, pavyzdžiui, atleidusi beveik
visus darbuotojus, nepatyr÷ išlaidų atleistų darbuotojų darbo užmokesčiui bei mokesčiams ir kt.
UAB „Vingida“ nuostolius negautų pajamų forma kildina iš bendrov÷s pelningos veiklos
(nuo bendrov÷s įkūrimo nei vienais metais bendrov÷s veikla nebuvo nuostolinga). Negautos pajamos
yra asmens tik÷tinos gauti l÷šos, kurios negautos d÷l kaltininko neteis÷tų veiksmų, sutrukdžiusių
ieškovo veiklą, iš kurios buvo numatyta jas realiai gauti. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama,
kad tai, ar patirti nuostoliai gali būti vertinami kaip negautos pajamos, spręstina pagal tokius
kriterijus: 1) ar pajamos buvo numatytos gauti iš anksto; 2) ar pagrįstai tik÷tasi jas gauti esant
normaliai veiklai; 3) ar šių pajamų negauta d÷l neteis÷tų skolininko veiksmų. Nukent÷jęs asmuo
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privalo įrodyti nuostolių, patirtų negautos naudos forma, realumą, dydį ir priežastinį ryšį su
neteis÷tais kalto asmens veiksmais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus
plenarin÷s sesijos 2004 m. birželio 24 d. nutarimas J. Z. v. UAB ,,Baldras“ byloje Nr. 3K-P346/2004; 2006 m. lapkričio 6 d. nutarimas V. Š. v. A. N., A. N. byloje Nr. 3K-P-382/2006; 2008 m.
vasario 11 d. nutartis R. Jurgelionio firma „Tastos statyba“ v. Kauno miesto savivaldyb÷s
administracija byloje Nr. 3K-3-62/2008; kt.). UAB „Vingida“ pelninga ūkin÷-komercin÷ veikla per
visą jos laikotarpį patvirtina numatymą iš anksto jas realiai gauti esant normaliai bendrov÷s veiklai.
UAB „Vingida“ negautų pajamų dydį apskaičiavo remiantis paskutiniu 3 metų laikotarpiu iki
nusikalstamų veikų pas÷koje bendrovei negal÷jimo vykdyti ūkin÷s-komercin÷s veiklos sudarytomis
pelno nuostolių ataskaitomis. Iš 2006-2008 m. pelno nuostolių ataskaitų galima nustatyti, kad 20062008 metais UAB „Vingida“ gavo 900‘905 Lt apmokestinamojo pelno (žr. 1 lentelę), maždaug
kiekvienais metais apie 300‘000 Lt. Iš apmokestinamojo pelno atskaičius tuo metu galiojusį 18 %
pelno mokestį, UAB „Vingida“ 2006-2008 m. gavo 761‘162 Lt grynojo pelno (CK 6.249 straipsnio
1 dalis), vidutiniškai po 253’720,67 Lt kiekvienais metais. Tod÷l jei UAB KJKK “Bega” ir jos
darbuotojai nebūtų atlikę galimai nusikalstamų veikų, UAB „Vingida“ vykdydama įprastinę ūkinękomercinę veiklą nuo 2009 m. kiekvienais metais būtų vidutiniškai gavusi grynojo pelno po
253’720,67 Lt, viso 761‘162 Lt. Tod÷l UAB „Vingida“ veiklos nevykdymo 2009-2011 m.
laikotarpio negautas pajamas sudaro 761‘162 Lt (žr. 1 lentelę).
Tod÷l UAB „Vingida“ patirtą žalą sudaro apskaičiuotų tiesioginių nuostolių 421’341 Lt
ir negautų pajamų 761‘162 Lt suma, t.y. UAB „Vingida“ patirtos žalos dydį sudaro 1‘182‘503
Lt suma. Dabartiniu metu d÷l UAB KJKK “Bega” ir kitų asmenų galimai suklastotų dokumentų ir
jų panaudojimo pagrindu patenkinto UAB KJKK “Bega” prašymo ir taikyto arešto, UAB „Vingida“
negalint vykdyti veiklos daugiau kaip trijų metų laikotarpiu, UAB “Vingida” yra privesta prie
bankroto ribos. Tod÷l neteis÷tomis veikomis UAB „Vingida“ sukelti sunkūs finansin÷s-ūkin÷s
veiklos padariniai patvirtina, kad UAB „Vingida“ paskaičiuotas žalos dydis atitinka bendruosius
sąžiningumo, protingumo ir teisingumo teis÷s principus. Atsakingais d÷l mums padarytos žalos
atlyginimo laikytini asmenys, kurie galimai klastojo dokumentus, juos panaudojo ir sukčiavo.
Klaip÷dos miesto apylink÷s teismo ikiteisminio tyrimo teis÷jas 2012-08-07 nutartimi (kopija
pridedama) šioje byloje yra išaiškinęs, kad asmuo turi būti pripažįstamas civiliniu ieškovu nuo
civilinio ieškinio pareiškimo momento, nepriklausomai nuo to, ar įtariamieji jau nustatyti, ar ne,
svarbu, kad prašoma priteisti suma yra susijusi su nusikalstama veika.
Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, vadovaujantis LR BPK 109 str., 110 str., 112 str.,
baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-02024-11 ikiteisminį tyrimą kontroliuojantį prokurorą prašome:
1. Pripažinti UAB „Vingida“ civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje Nr. 06-1-02024-11.
2. Priteisti iš kaltų asmenų solidariai 1‘182‘503 Lt turtin÷s žalos sumą UAB „Vingida“
naudai.
PRIDEDAMA:
1. Klaip÷dos apygardos teismo 2009-05-11 nutarties kopija – 2 lapai.
2. Centrin÷s hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo patvirtinta kopija – 9 lapai
3. Aleksandro Selezniovo patvarkymo 2009-05-20 Nr. 0010/09/03668 patvirtinta kopija – 1
lapas.
4. VMI 2012-04-30 rašto Nr. (2.31-08-3-5)-RNA-18766 su priedais kopijos – 7 lapai.
5. 2009-09-24 sprendimo išieškoti mokestinę prievolę iš turto Nr. 12.-19-6061 kopija – 1 lapas.
6. 2009-11-25 sprendimo pakeisti sprendimą išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. 12.20-7408 kopija – 1 lapas.
7. 2009-11-25 sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką iš turto Nr. 12.19-7412 kopija – 1
lapas.
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8. UAB „Vingida“ pelno nuostolių ataskaitos 2006-2011 m. – 5 lapai.
9. 1 lentel÷ – 1 lapas.
10. Klaip÷dos apylink÷s teismo 2012-08-07 nutartis – 1 lapas.

UAB „Vingida“ direktorius

Igor Surnin

/ dokumentas pasirašytas elektroniniu parašu/
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Priedas
Nr.
01
234571
891

0123457189

Priedas Nr 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 4

Priedas Nr. 5

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Priedas Nr. 8

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2012-08-21 14:27:15
Juridinio asmens kodas: 140699833
Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "VINGIDA"
Finansinės ataskaitos
nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31
laikotarpis:
EIL.
NR.

PRAĖJĘ
PASTABOS FINANSINIAI
FINANSINIAI
NR.
METAI
METAI

STRAIPSNIAI

1

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

204 923

5 297 081

2

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

302 292

1 500 849

3

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(1-2)

-97 369

3 796 232

4

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

168 246

3 518 365

5

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(3-4)

-265 615

277 867

6

VI.

KITA VEIKLA

-13 770

-312

7

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

8

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

9

IX.

(5+6+7)

PAGAUTĖ

10 X.

NETEKIMAI

11 XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

12 XII.

PELNO MOKESTIS

13 XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

17 919

-10 769

-261 466

266 786

400
8
(8+9-10)

-261 066

266 778

(11-12)

-261 066

226 761

40 017
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2012-08-21 14:29:10
Juridinio asmens kodas: 140699833
Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "VINGIDA"
Finansinės ataskaitos
nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31
laikotarpis:
EIL.
NR.

PRAĖJĘ
PASTABOS FINANSINIAI
FINANSINIAI
NR.
METAI
METAI

STRAIPSNIAI

1

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

2

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

3

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

4

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

5

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

6

VI.

KITA VEIKLA

7

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

8

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

9

IX.

8 982

204 923

32 831

302 292

(1-2)

-23 849

-97 369

60 836

168 246

(3-4)

-84 685

-265 615
-13 770
17 919

(5+6+7)

-84 685

PAGAUTĖ

10 X.

NETEKIMAI

11 XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

12 XII.

PELNO MOKESTIS

13 XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

-261 466
400

23 099
(8+9-10)

-107 784

-261 066

(11-12)

-107 784

-261 066
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LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRAS
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
2012-08-21 14:30:38
Juridinio asmens kodas: 140699833
Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "VINGIDA"
Finansinės ataskaitos
nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31
laikotarpis:
EIL.
NR.

PRAĖJĘ
PASTABOS FINANSINIAI
FINANSINIAI
NR.
METAI
METAI

STRAIPSNIAI

1

I.

PARDAVIMO PAJAMOS

31 227

8 982

2

II.

PARDAVIMO SAVIKAINA

18 079

32 831

3

III.

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(1-2)

13 148

-23 849

4

IV.

VEIKLOS SĄNAUDOS

65 627

60 836

5

V.

TIPINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(3-4)

-52 479

-84 685

6

VI.

KITA VEIKLA

7

VII.

FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA

8

VIII. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIAI)

(5+6+7)

-52 479

-84 685

9

IX.

12

23 099

(8+9-10)

-52 491

-107 784

(11-12)

-52 491

-107 784

PAGAUTĖ

10 X.

NETEKIMAI

11 XI.

PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ

12 XII.

PELNO MOKESTIS

13 XIII. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)

2012-08-21 14:30:38

Priedas Nr. 9

UAB „Vingida“ apskaičiuotos patirtos tiesioginės ir netiesioginės žalos santrauka
Metai
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1 Vidurkis per 2006-2009 metus
2 Negautas pelnas per 2009-2011 metus (1 * 3)
3 Nuostoliai per 2009-2011 metus
4 Viso nuostoliai 2009-2011m (2+3)

Pelnas po mokesčių
257 484,00 LTL
172 552,00 LTL
331 126,00 LTL
-261 066,00 LTL
-107 784,00 LTL
-52 491,00 LTL
nepaskaičiuota
253 720,67 LTL
761 162,00 LTL
-421 341,00 LTL
1 182 503,00 LTL

Priedas Nr. 10

