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Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo
Šią ataskaitą (toliau – ataskaita) parengė bankrutavusios akcinės bendrovės banko Snoras (toliau – Snoras) bankroto
administratorius siekdamas informuoti Snoro kreditorius apie bankroto procedūros eigą ir užtikrinti proceso skaidrumą.
Ataskaitoje pateikta informacija remiasi bankroto administratoriaus turėtais duomenimis 2015 m. kovo 31 d., išskyrus atvejus, kai
ataskaitoje aiškiai nurodoma kitaip.
Atsižvelgiant į atliekamus tyrimus ir peržiūrą, ataskaitoje pateikta informacija nelaikytina galutine ar baigtine ir bankroto
administratorius turi teisę ją peržiūrėti. Nepateikiama jokių pareiškimų, garantijų ar kitų įsipareigojimų, kad ataskaitoje pateikta
informacija yra tiksli ir išsami. Niekas neturi teisės remtis ataskaitos turiniu ar kita joje pateikta informacija. Snoras, bankroto
administratorius, Snoro darbuotojai, atstovai, patarėjai ir kreditorių komitetas nėra atsakingi nei už ataskaitoje pateiktą informaciją,
nei už atvejus, jeigu kuris nors asmuo remtųsi tokia informacija.
Atkreiptinas dėmesys, kad ataskaitoje pateikti skaičiai gali būti suapvalinti.
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1

Įvadas
Vilniaus apygardos teismas 2014 m. spalio 28 d. priėmė nutartį, kuria patvirtino Snoro bankroto
administratoriaus Neil Hunter Cooper atsistatydinimą iš bankroto administratoriaus pareigų ir
naujuoju Snoro bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Valnetas“. Vilniaus apygardos teismo
2014 m. spalio 28 d. nutartis įsiteisėjo 2014 m. lapkričio 5 d. Įsiteisėjus nutarčiai UAB „Valnetas“
pradėjo vykdyti Snoro bankroto administratoriaus funkcijas.
Nepaisant to, jog dar yra neaiškumų, kurie privalės būti išspręsti bankroto procese, kreditoriams
mokėtinos sumos galiausiai priklausys nuo:
•

Bendros pinigų sumos, kurią bankroto administratoriui pavyks susigražinti ir gauti iš Snorui
priklausančio turto;

•

Patvirtintos kreditorių reikalavimų Snoro bankroto byloje sumos; ir

•

Per bankroto procesą patirtų sąnaudų.

Ši ataskaita kreditoriams parengta po ataskaitos, apimančius įvykius iki 2014 m. gruodžio 31 d.
Ataskaitoje trumpai aprašomas trijų mėnesių bankroto procesas, t. y. ataskaitoje informuojama apie
įvykius ir pasiektus rezultatus laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. (toliau –
Laikotarpis).
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Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių ir rezultatų, pasiektų per Laikotarpį, apžvalga
Svarbiausi bankroto proceso įvykiai ir atlikti darbai per Laikotarpį:
 Bankroto administratorius pertvarkė Snoro valdymo struktūrą – Snoro departamentų skaičius
buvo sumažintas nuo 9 iki 4. Snoro valdymo struktūros pertvarkymas taip pat lėmė, jog
Laikotarpio pabaigoje Snoro darbuotojų skaičius sumažėjo iki 100. Struktūros pertvarkymas
leidžia mažinti Snoro veiklos sąnaudas bei optimizuoti bankroto procesą.
 Optimizuojat Snoro valdymo struktūrą yra pastebimas veiklos išlaidų mažėjimas.
 Bankroto administratorius nuolat peržiūri administravimo išlaidas siekdamas išsiaiškinti, kur
galima sutaupyti, kurios išlaidos yra perteklinės ir t.t. Tokie bankroto administratoriaus veiksmai
atsispindi mažėjančiose administravimo išlaidose.
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2.2

Ateities strategija ir tolimesni veiksmai
Toliau pateiktoje lentelėje apibendrinta strategija pagal veiklos sritis.
Veiklos sritis

Ateities strategija

Materialiojo turto
realizavimas:

•

Per 2015 m. II ketv. planuojama tęsti jau pradėtus ir inicijuoti
naujus Snoro turto pardavimo procesus.

Snorui Lietuvoje
priklausantys veikloje
naudoti nekilnojamojo
turto objektai

•

Atsižvelgiant į vykdomą Snoro valdymo struktūros pertvarkymą
bus uždaromi 7 iš 8 veikiančių Snoro filialų. Filialai ir jų turtas,
kuris priklauso Snorui nuosavybės teise, bus įvertinamas ir
pradedamas pardavinėti.

Užsienyje esantis
nekilnojamas turtas

•

Planuojama tęsti pradėtus nekilnojamojo turto pardavimo
procesus bei parengti likusio nekilnojamojo turto, esančio
užsienyje, pardavimo strategijas, esant poreikiui, atrinkti ir
sudaryti sutartis su pardavimo tarpininkais;
Atlikęs parengiamuosius veiksmus dėl turto, kurio pardavimas
nebuvo pradėtas, Bankroto administratorius organizuos turto
pardavimo procesus.

•

Kilnojamasis turtas

•

Bankroto administratorius planuoja pabaigti inventorizuoti Snoro
turimą kilnojamąjį turtą bei pradėti vykdyti kilnojamojo turto
pardavimo procesą.

Paskolos

•

Bankroto administratorius planuoja užbaigti
pagrindinio paskolų portfelio pardavimo.

Bylinėjimasis

•

Bankroto
administratorius
planuoja
sistemiškai
įvertinti
inicijuotinus ginčus ir pradėti perspektyvias bylas;
Bankroto administratorius toliau reguliariai ir aktyviai dalyvaus
vykstančiuose teisminiuose procesuose, siekdamas maksimaliai
užtikrinti kreditorių interesus.

•

Dukterinių įmonių
klausimai

•
•

derybas

dėl

Bankroto administratorius planuoja tęsti pradėtus teisinius
veiksmus dėl Snoro dukterinių bendrovių veiklos nutraukimo;
Bankroto administratorius nuolatos peržiūri veiksmų planus
siekdamas kuo operatyvesnio Snoro dukterinių bendrovių
valdomo turto perėmimo į banką ir dukterinių veiklos sąnaudų
mažinimo bei veiklos nutraukimo.
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3

Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Lentelėje žemiau pateikiamas grynųjų įplaukų pasiskirstymas nuo Snoro bankroto pradžios iki
2013 m. ir 2014 m. pabaigos bei laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki 2015 m. kovo 31 d. Taip
pat pateikiami duomenys apie gautas pajamas nuo bankroto pradžios iki Laikotarpio pabaigos:
Iš viso iki
2013 m.
gruodžio
31 d.

Iš viso iki
2014 m.
gruodžio
31 d.

Per 3
mėnesių
Laikotarpį iki
kovo 31 d.

Tūkst. EUR

Nuo
bankroto
pradžios iki
Laikotarpio
pabaigos

Pajamos
Pajamos iš nuomos

2 228

2 380

44

2 424

Už vertybinius popierius gautos palūkanos ir
palūkanos už laikomus pinigų likučius

3 728

8 025

395

8 420

Paskolų palūkanos ir mokesčiai

42 454

54 331

2 731

57 062

Iš viso pajamų

48 410

64 738

3 170

67 906

Už paskolas grąžinamos lėšos

264 440

340 561

7 776

348 337

Lėšos finansinėse įstaigose

163 231

217 664

-

217 664

56 169

56 702

-

56 701

Investicijos į dukterines įmones

5 096

5 096

-

5 096

Ilgalaikis ir kitas turtas

5 095

34 565

210

34 775

10 858

10 106

-

10 106

259

259

-

259

553 558

729 689

11 157

740 845

Turto realizavimas

Finansinis turtas

Kaimanų salų paskolų grąžinimo lėšos (pervestos iš
įšaldytos sąskaitos)
Priteistos bylinėjimosi išlaidos
Iš viso piniginių įplaukų

Aspektai, pažymėtini dėl per Laikotarpį gautų pajamų, yra šie:
Pajamos iš nuomos
Per Laikotarpį iš nuomos gauta iš viso 44 tūkst. Eur. Nuo bankroto pradžios pajamų iš nuomos iš
viso surinkta 2 424 tūkst. Eur.
Už vertybinius popierius gautos palūkanos ir palūkanos už laikomus pinigų likučius
Nuo bankroto pradžios buvo gauta 8 421 tūkst. Eur palūkanų įplaukų, iš kurių 395 tūkst. Eur buvo
gauta per Laikotarpį. Ši suma apima palūkanas, gautas už vertybinius popierius, terminuotus
indėlius, indėlių sąskaitas ir iš vertybinių popierių pardavimo gautą pelną.
Paskolų palūkanos ir mokesčiai
Per Laikotarpį gauta 2 731 tūkst. Eur paskolų palūkanų ir kitų su paskolomis susijusių mokesčių.
Nuo bankroto pradžios paskolų palūkanų ir mokesčių iš viso surinkta 57 062 tūkst. Eur.
Už paskolas grąžinamos lėšos
Per Laikotarpį iš už paskolas grąžinamų lėšų ir refinansavimo iš viso gauta 7 776 tūkst. Eur, o
bendros pajamos iš grąžintinų paskolų nuo bankroto administratoriaus paskyrimo dienos sudaro
348 337 tūkst. Eur.
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Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Per laikotarpį buvo gauta 210 tūkst. Eur iš ilgalaikio ir kito materialaus turto pardavimo. Nuo
bankroto pradžios iš ilgalaikio ir materialaus turto pardavimo buvo gauta 34 775 tūkst. Eur.
3.2

Veiklos mokėjimai ir kreditoriams išmokėtos sumos
Apmokėtą Banko administravimo išlaidų sumą Laikotarpiu iš viso sudarė 2 654 tūkst. Eur:
 Banko veiklos operacinių išlaidų mokėjimams buvo išleista 1 680 tūkst. Eur; ir
 Mokėjimai Banko konsultantams, įskaitant visas teikiant paslaugas patiriamas papildomas
išlaidas, sudarė 974 tūkst. Eur.
Atlikti mokėjimai ir patirtos administravimo išlaidos skiriasi, kadangi kai kurie mokėjimai yra
atliekami vėliau nei faktiškai patirtos išlaidos. Faktiškai patirtos administravimo išlaidos yra
pateikiamos šios ataskaitos 4.4 skyriuje.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos išmokos per Laikotarpį, taip pat bendri mokėjimai nuo
bankroto pradžios:
Nuo bankroto
iki 2012 m.
gruodžio 31 d.

2014 m.

Per 3 mėnesių
Laikotarpį iki
kovo 31 d.

Iš viso nuo
bankroto
pradžios

2013 m.

Darbuotojams

9 794

3 975

3 570

1 059

18 397

Patalpoms

2 194

894

879

162

4 130

Turtui

1 478

819

495

92

2 884

Ryšiams ir IT

2 572

1 707

1 121

225

5 626

Saugumui ir draudimui

837

190

159

31

1 218

Kitos išlaidos

473

238

260

110

1 082

Iš viso veiklos išlaidų

17 348

7 824

6 484

1 680

33 336

Ne veiklos išlaidos
Išlaidos ir išmokos
specialistams

28 076

12 674

7 432

974

49 156

Kitos išmokos

11 265

1 014

887

158

13 324

Iš viso ne veiklos išlaidų

39 340

13 689

8 319

1 132

62 480

2 659

52

-

-

2 711

-

108 608

485 114

30 000

623 721

2 659

108 660

485 114

30 000

626 432

59 348

130 172

499 916

32 812

722 249

Tūkst. Eur
Veiklos išlaidos

Išmokos kreditoriams
Išmokos pirmosios eilės
kreditoriams
Išmokos antrosios eilės
kreditoriams
Iš viso išmokų
kreditoriams
Iš viso išmokų

Bankroto administratorius siekia nuolat gerinti Snoro veiklos išlaidų efektyvumą, reguliariai
peržvelgia visas išlaidas siekdamas išsiaiškinti, kur būtų galima sutaupyti. Bankroto proceso
efektyvumą ir didesnę naudą kreditoriams užtikrinančios išlaidos konsultantams peržvelgiamos
kiekvieną mėnesį kartu su kreditorių komitetu, siekiant užtikrinti, jog šios išlaidos sukuria pridėtinę
vertę ir šias išlaidas būtų galima kiek įmanoma sumažinti.
Ne veiklos išlaidų mokėjimai per Laikotarpį yra šie:
•

Išmokos konsultantams bei bankroto administratoriui: per Laikotarpį bankroto proceso
konsultantams buvo išmokėta 907 tūkst. Eur, o bankroto administratoriui – 67 tūkst. Eur.

•

Išmokos kreditoriams: per Laikotarpį kreditoriams iš viso buvo išmokėta 30 mln. Eur.

•

Kitos išmokos: 158 tūkst. Eur.
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4

Veiklos ataskaita

4.1

Organizacinė struktūra ir darbuotojų skaičiaus
Atsižvelgiant į tai, kad toliau mažėjo Banko veiklos apimtys buvo atlikta periodinė pareigybių sąrašo
peržiūra ir pertvarkyta Snoro organizacinė struktūra.
Per Laikotarpį buvo patvirtinta nauja organizacinė Snoro valdymo struktūra bei darbuotojų, kurių
darbo sutartys baigėsi 2015 m. sausio 31 d. ir su kuriais darbo santykiai gali būti pratęsti ne
ilgesniam terminui negu iki 2015 m. birželio 30 d., pareigybių sąrašai.
Snoro departamentų skaičius buvo sumažintas nuo 9 iki 4. Šiuo metu Snore veikia šie
departamentai:


Kreditų departamentas;



Finansų departamentas;



Administravimo departamentas; ir



Turto valdymo departamentas.

Atlikta Snoro valdymo struktūros pertvarka leido sumažinti departamentų vadovų skaičių ir
atsisakyti nereikalingų pareigybių. Visgi pagrindiniai specialistai liko, todėl bus užtikrintas
sėkmingas proceso kontrolės vykdymas.
Snoro valdymo struktūros pertvarka leido sumažinti darbuotojų skaičių. Laikotarpio pradžioje Snore
dirbo 120 darbuotojų, tuo tarpu 2015 m. kovo 31 d. jų sumažėjo iki 100. Atitinkamai darbo
užmokesčio fondas mažėjo apie 42 000 Eur per mėnesį.
Atsižvelgiant į tai, kad tam tikri darbuotojai išeina savo noru, Laikotarpio pabaigoje (t. y. 2015 m.
kovo 31 d.) Snore dirbo 100 darbuotojų.
4.2

Filialų tinklas
Snoro bankroto proceso administravimas yra atliekamas centrinėje Snoro būstinėje Vilniuje, adresu
A. Vivulskio g. 7 ir 8 bei Snoro filialuose Lietuvoje (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Mažeikiai,
Marijampolė, Panevėžys, Tauragė).
Bankroto administratorius, įvertinęs filialų tinklo poreikį, palygindamas ir įvertindamas atgautas
paskolų portfelio sumas ir filialų tinklo išlaikymo išlaidas, priėmė sprendimą uždaryti 7 iš 8 Snoro
padalinių. Planuojama, jog liks vienas filialas Vilniuje, adresu A. Vivulskio g. 7 ir 8.

4.3

Kitos veiklos išlaidos
4.3.1 IT sistemos
Snoro IT sistema yra efektyvaus bankroto valdymo dalis. Atlikus Snoro valdymo struktūros
pertvarką, IT infrastruktūros departamentas buvo prijungtas prie Turto valdymo departamento,
kadangi abiejų departamentų veiklos tikslai yra glaudžiai susiję. Šiuo metu Snoro IT sistema
rūpinasi 6 IT specialistai (1 iš jų dirba 0,5 etato).
IT specialistai užtikrina Snoro IT sistemos administravimą ir palaikymą, teikia pagalbą bei pritaiko
Snoro IT sistemas prie naujų reikalavimų, užtikrina tinkamą IT sistemų integravimą. IT specialistai
taip pat užtikrina sklandų finansų bei personalų apskaitos programų bei įvairių duomenų bazių
funkcionavimą.
Visos šiuo metu Snorui reikalingos informacinės sistemos yra aktyvios ir veikiančios. Dalis
informacinių sistemų, kurios dabar Snorui nėra reikalingos, yra sustabdytos. Jų paskutinės
būsenos duomenys yra nukopijuoti, išeksportuoti, archyvuoti ir saugomi atsarginių duomenų
archyvinėse juostose specialiai tam skirtame nedegiame / antimagnetiniame seife, kuris yra atskirai
nuo pagrindinės serverinės.
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4.3.2 Patalpos, turtas, saugumas ir draudimas
Šios išlaidos yra susijusios su Snorui priklausančiu turtu, atėmus jau realizuotą turtą. Išlaidos
patalpoms, saugojimui ir draudimui yra susijusios su Snorui priklausančiu nekilnojamuoju turtu.
Šios išlaidos svyruoja priklausomai nuo Snoro perimtų ir valdomų nekilnojamojo turto objektų.
Kitoms išlaidoms įtakos turi paskolų portfelio administravimo veikla, jos taip pat apima išlaidas
antstoliams bei išlaidas išieškojimo veiksmams atlikti.
4.4

Administravimo išlaidų sąmatos vykdymas
Bankas bankroto procedūrų metu patiria administravimo išlaidas, kurių tvirtinimas pagal taikytinų
teisės aktų reikalavimus, priklauso kreditorių komitetui.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos su 2015 m. I ketvirčio laikotarpiu susijusios patirtos veiklos
išlaidos:
Tūkst. EUR
Veiklos išlaidos
Darbuotojams
Patalpoms
Turtui
Ryšiams ir IT
Saugumui ir draudimui
Kitos išlaidos
Iš viso

Faktinės

Sąmata

Skirtumas

711,68
162,24
95,22
225,27
31,20
110,31
1 335,92

760,25
187,22
123,43
253,44
32,95
144
1 501,29

-48,57
-24,98
-28,21
-28,17
-1,75
-33,69
-165,37

Visose išlaidų grupėse matomas aiškus kaštų mažėjimas, kuris susijęs su racionaliu lėšų
naudojimu bei efektyviu lėšų paskirstymu bei taupymu.
Žemiau pateikiame Snoro administravimo išlaidų dinamiką (tūkst. Eur):

4.000,00
3.500,00
3.000,00

2014 I ketv.

2.500,00

2014 II ketv.

2.000,00

2014 III ketv.

1.500,00

2014 IV ketv.

1.000,00

2015 I ketv.

500,00
0,00

4.5

Likęs realizuotinas turtas
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta Snoro likusio turto grynoji apskaitinė vertė 2015 m. kovo 31 d.
po naujausių atidėjinių įvertinimo:
Tūkst. EUR
Paskolos
Ilgalaikis turtas
Kitas turtas
Finansinis turtas
Investicijos į grupės bendroves
Iš viso

2014 m. gruodžio 31 d.
286 948
10 205
39 812
13 644
174
350 783

2015 m. kovo 31 d.
270 581
10 150
40 245
8 433
174
329 583
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Per Laikotarpį svarbūs atidėjiniai ir realizavimas yra šie:
•

Paskolos: per Laikotarpį buvo padengta 10 773 tūkst. Eur sukauptų palūkanų bei paskolų
(dėl nevykdomų paskolų sutarčių buvo perimta turto už 140 tūkst. Eur sumą). Paskolų
portfelio vertė mažėjo 8 508 tūkst. Eur dėl papildomų atidėjinių suformavimo ir valiutos kurso
pokyčio. Palūkanų sukaupta 2 914 tūkst. Eur. Dėl visų šių pokyčių grynoji paskolų vertė per
Laikotarpį sumažėjo 16 367 tūkst. Eur.

•

Ilgalaikis turtas: Per Laikotarpį buvo priskaičiuotas ilgalaikio materialaus turto, naudojamo
veikloje, nusidėvėjimas.

•

Kitas turtas: Per Laikotarpį kito turto pokytį ženkliausiai lėmė turto už skolas pardavimas
(turto balansinė vertė siekė – 230 tūkst. Eur), naujai perimtas turtas – už 151 tūkst. Eur sumą
ir apskaitytas turto už skolas nuvertėjimas – už 93 tūkst. Eur sumą.

•

Finansinis turtas: Per Laikotarpį buvo išpirkta investicija į Lietuvos Respublikos
Vyriausybės vertybinius popierius, kurios nominali vertė siekė 4 866 tūkst. Eur, be to buvo
gauta 388 tūkst. Eur palūkanų įplaukų už turimus vertybinius popierius bei papildomai
prikaupta 43 tūkst. Eur. palūkanų pajamų už Laikotarpį.
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5

Bankroto eiga
Toliau glaustai supažindinama su pažanga, pasiekta svarbiausiose bankroto srityse.

5.1

Materialiojo turto realizavimas
Bankroto administratorius nuolatos organizuoja Snoro turto pardavimo procesus. Informacija apie
varžytynes yra skelbiama ir atnaujinama Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinėje
sistemoje (ĮRBIS) bei Snoro tinklalapyje.
Skelbimai apie iš varžytynių parduodamus turtus, taip pat turtus, kuriems varžytynės bus
skelbiamos artimiausiu metu, taip pat talpinami skelbimų portaluose:
 aruodas.lt
 skelbiu.lt
 ntzemelapis.lt
 plius.lt
 domoplius.lt
Toliau pateikiama informacija, aktuali 2015 m. kovo 31 d.
5.1.1 Bankui priklausantys nekilnojamojo turto objektai Lietuvoje:
Per Laikotarpį parduoti 4 nekilnojamojo turto objektai:
 Žemės sklypas, esantis Vėjų g. 1, Ąžuolynės kaime;
 Žemės sklypas, esantis Sutkūnų kaime;
 Žemės sklypas, esantis Baltų per. 74, Kaune; bei
 Butas su rūsiu, esantis M. K. Oginskio g. 15-4, Vilniuje.
Už aukščiau nurodytus objektus Snoras iš viso gavo 148 768,06 Eur sumą. Laikotarpiu taip pat
buvo gautas 10 715,94 Eur avansas už parduotą butą, esantį Konstitucijos pr. 9-84, Vilniuje.
2015 m. kovo 31 d. Snorui nuosavybės teise Lietuvoje priklausė 310 vnt. neparduotų (tiek iš
skolininkų perimtų, tiek banko istoriškai turėtų (veikloje naudotų)) nekilnojamojo turto objektų
(objektų kompleksų).
5.1.2 Bankui priklausantys nekilnojamojo turto objektai (objektų kompleksai) užsienyje.
Per Laikotarpį buvo gauti pinigai už 2014 m. parduotą butą, esantį Taline, Estijoje. Už butą gauta
suma siekia 50 100 Eur.
2015 m. II ketv. planuojama tęsti turto užsienyje pardavimus, susitikti su turto pardavimą
vykdančiais tarpininkais, peržiūrėti turto pardavimo strategiją siekiant paspartinti pardavimo
procesą.
5.1.3 Kilnojamasis turtas
Bankroto administratorius nuolat analizuoja, kuris turtas tampa nebereikalingas likviduojamam
bankui. Tai transporto priemonės, IT įranga ir biuro baldai. Tokį turtą stengiamasi realizuoti
aukcionuose. Visas Snoro turimas kilnojamasis turtas yra parduodamas tik kreditorių komitetui
patvirtinus jo minimalias pardavimo kainas.
Snoro turimas kilnojamasis turtas yra skirstomas į:
 Trumpalaikį kilnojamąjį turtą;
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 Ilgalaikį kilnojamąjį turtą.
Atlikus inventorizaciją ir apskaičiavus nusidėvėjimą buvo nustatyta, jog paskutinę Laikotarpio dieną,
Snoro materialaus ilgalaikio kilnojamojo turto likutinė vertė siekė 149,8 tūkst. Eur.
Po inventorizacijos Snoro kreditorių komitetui bus siūloma patvirtinti bendrą mažiausią (pradinę)
banko ilgalaikio turto kainą. Snoro nuosavybės teise turimų automobilių, meno kūrinių, antikvariato
bei prabangos daiktų kainos turės būti tvirtinamos atskirai.
5.2

Paskolos
Bankroto administratorius sėkmingai tęsia derybas dėl paskolų portfelio pardavimo. Derybose
Snorą toliau atstovauja nuo proceso pradžios dirbantys patarėjai, kas užtikrina proceso tęstinumą ir
nuoseklumą. Planuojama paskolų portfelio pardavimo sandorį užbaigti 2015 m.
Paskolų portfelio sudėtis ir grynoji buhalterinė vertė per Laikotarpį ženkliai nesikeitė:
Tūkst. EUR

2014 m. gruodžio 31 d.

2015 m. kovo 31 d.

Susijusios įmonės

236 427

(223 625)

Gryn.
vertė
12 802

Stambusis verslas
Smulkus ir vidutinis
verslas
Mažmeninės paskolos

273 159

(120 688)

152 471

274 126

(123 899)

150 227

71 070

(35 315)

35 754

69 278

(35 948)

33 330

92 518

(33 304)

59 214

90 391

(33 452)

56 939

BAV*

Lizingas
Kaimanų paskolos
Vertės sumažėjimo
skirtumas balanse
Iš viso

Atidėjiniai

239 663

(228 830)

Gryn.
vertė
10 833

BAV*

Atidėjiniai

1 148

-

1 148

780

(155)

626

140 919

(116 909)

24 010

148 296

(129 888)

18 408

-

1 548

1 548

-

218

218

815 241

(528 293)

286 948

822 535

(551,954)

270 581

*BAV – bendroji apskaitinė vertė

5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų tenkinimas / Kreditorinių
reikalavimų nustatymas ir išmokėjimas
5.3.1 Patvirtinti reikalavimai
2015 m. birželio 30 d. teismo patvirtinti, bet neišmokėti kreditoriniai reikalavimai Snorui siekė
1 327 874 tūkst. Eur.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas patvirtintų reikalavimų skaičius ir vertė 2015 m. birželio 30 d.
atėmus sumas, kurios jau išmokėtos pirmosios ir antrosios eilių kreditoriams:
Reikalavimų
tenkinimo tvarka
1
2
3
4
7
Bendra suma

Patvirtintų
reikalavimų skaičius
0
1
3
15,194
9
15,207

Patvirtinta suma
(tūkst. EUR)
0
515.024
3.666
749.838
59.346
1.327.874

5.3.2 Perleisti reikalavimai
Perleisti reikalavimai yra reikalavimai, kuriuos teismui pateikė pradinis kreditorius (perleidėjas),
prašantis jo reikalavimą perleisti kitai šaliai. Kai perleidimas patvirtinamas, pradinis kreditorius
netenka savo reikalavimo teisės ir jo vietą patvirtintų reikalavimų sąraše užima naujasis kreditorius.
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Perleisti reikalavimai ir toliau pateikiami, bankroto administratorius juos išnagrinėja kai tik gauna.
Išnagrinėjęs reikalavimų perleidimus, bankroto administratorius visą informaciją ir susijusius
dokumentus pateikia teismui.
5.4

Bylinėjimasis
5.4.1 Civilinis ieškinys V. Antonovui ir R. Baranauskui
2012 m. gegužės mėn. Snoras Didžiosios Britanijos teisme (anlg. the High Court of Justice
Queen‘s Bench Division Commercial Court – Anglijos teismas) pareiškė 492 mln. Eur dydžio ieškinį
prieš V. Antonovą ir R. Baranauską.
Anglijos teismas pritaikė turto areštą (angl. Worldwide Freezing Order), kuriuo areštavo V.
Antonovo turtą visame pasaulyje.
2013 m. gruodžio 15 d. civilinė byla prieš V. Antonovą ir R. Baranauską buvo sustabdyta, laukiant
sprendimo pagal Lietuvos Respublikos ekstradicijos prašymą.
2014 m. sausio 20 d. Jungtinės Karalystės teismas priėmė Lietuvos Respublikai palankų
sprendimą, pagal kurį V. Antonovas ir R. Baranauskas turėjo būti perduoti Lietuvai. Šį sprendimą V.
Antonovas ir R. Baranauskas apskundė.
2015 m. gegužės 6 d. Didžiosios Britanijos apeliacinis teismas paliko galioti 2014 m. sausio mėnesį
Vestminsterio Magistratų teismo priimtą sprendimą išduoti Lietuvai V. Antonovą ir R. Baranauską.
2015 m. gegužės 21 d. V. Antonovas ir R. Baranauskas pateikė prašymus priimti jų skundus
aukštesniam teismui dėl 2015 m. gegužės 6 d. teismo sprendimo.
2015 m. liepos pradžioje V. Antonovas ir R. Baranauskas, pažeisdami jiems Jungtinėje Karalystėje
taikomas kardomąsias priemones išvyko iš Jungtinės Karalystės. Bankroto administratoriaus
žiniomis V. Antonovas ir R. Baranausko šiuo metu yra Rusijos Federacijoje. Bankroto
administratoriaus komanda analizuoja šių aplinkybių įtaką vykstantiems procesams ir imsis visų
reikiamų priemonių, kurių gali reikėti dėl pasikeitusių aplinkybių.
Nepaisant vykstančių procesų, V. Antonovo turtui taikomas tarptautinis turto areštas lieka galioti.

5.4.2 „Ernst & Young“ reikalavimas
Snoro kreditorių komitetas 2014 m. spalio 2 d. susirinkimo metu vienbalsiai pritarė Snoro taikos
sutarties su UAB „Ernst and Young Baltic“ (toliau – EY) sudarymui bankroto administratoriaus
komitetui nurodytomis finansinėmis sąlygomis.
Atitinkamai Snoras ir EY 2014 m. spalio 7 d. sudarė taikos sutartį, kurios pagrindu EY įsipareigojo
sumokėti Snorui 11,5 mln. Eur nuo nutarties patvirtinti taikos sutartį teisme įsiteisėjimo. Tačiau dalis
smulkiųjų kreditorių apskundė Vilniaus apygardos teismui Snoro kreditorių komiteto sprendimą dėl
taikos sutarties ir teismas pritaikė laikinąsias apsaugos priemones, draudžiančias Snorui teikti
teismui tvirtinti taikos sutartį, kol nebus išnagrinėta byla. Minėtas ieškinys buvo atmestas ir Snoras
pateikė prašymą Vilniaus miesto apylinkės teismui patvirtinti taikos sutartį.
Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. gegužės 5 d. priėmė neskundžiamą nutartį, kuria
patvirtino Snoro ir EY taikos sutartį, pagal kurią EY Snorui sumokėjo taikos sutartimi sulygtą pinigų
sumą.
5.4.3 Šveicarija
Potencialių reikalavimų procesas Šveicarijoje yra toliau tęsiamas, reikšmingų pasikeitimų procese
per Laikotarpį neįvyko.
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