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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 2014 m. gruodžio 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 uždarąją akcinę bendrovę „Valnetas“ (įgaliotas
asmuo – Gintaras Adomonis). Šia nutartimi Neil Hunter Cooper taip pat buvo įpareigotas per 30
dienų nuo nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti naujai paskirtam administratoriui UAB „Valnetas“
Snoro turtą (pagal balansą, sudarytą Neil Hunter Cooper atstatydinimo iš pareigų dienos
duomenimis) ir visus dokumentus.
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. Neil Hunter
Cooper 2014 m. gruodžio 4 d. aktu perdavė UAB „Valnetas“ Snoro turtą bei pagrindinius
dokumentus.
Atsižvelgiant į tai, kad Neil Hunter Cooper neteko įgaliojimų nuo 2014 m. lapkričio 5 d., ši ataskaita
kreditoriams apima finansinės informacijos ir bankroto veiklos santrauką per 57 dienų laikotarpį nuo
2014 m. lapkričio 5 d. iki 2014 m. gruodžio 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 administratoriaus pasikeitimas


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“ (įgaliotas
asmuo – Gintaras Adomonis). 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.

Realizavimas


Per bankroto procesą iki laikotarpio pabaigos gautos bendros įplaukos sudaro
2 519 469 tūkst. Lt (729 689 tūkst. EUR), iš kurių 63 719 tūkst. Lt (18 454 tūkst. EUR) buvo
gauta per Laikotarpį.



Įplaukos už paskolų administravimą (palūkanos ir pagrindinės paskolų sumos) nuo
paskyrimo sudaro 1 398 376 tūkst. Lt 405 000 tūkst. EUR), iš kurių 42 135 tūkst. Lt
(12 203 tūkst. EUR) buvo gauta per Laikotarpį.



Bankroto administratorius ir toliau glaudžiai bendradarbiauja su kreditorių komitetu ir
nekilnojamojo turto agentais, kad rastų tinkamiausią strategiją, kaip realizuoti Snorui ir jo
dukterinėms įmonėms priklausančių ir perimtų nekilnojamojo turto objektų (toliau –
nekilnojamojo turto objektai) portfelį. Nekilnojamojo turto objektai pardavinėjami laikantis
teisės aktų reikalavimų bei kreditorių komiteto nustatytos turto pardavimo tvarkos. Per
Laikotarpį buvo užbaigti 3 nekilnojamojo turto objektų pardavimo (2 Lietuvoje ir 1 užsienyje)
sandoriai. Latvijoje esančio žemės sklypo ir administracinio pastato, esančio Pils gatvė 23,
Rygoje sandorio suma yra 20 751 tūkst. Lt (6 010 tūkst. EUR). Bendra nekilnojamojo turto,
kuris buvo parduotas Laikotarpiu pardavimo kaina sudaro apie 21 580 tūkst. Lt
(6 250 tūkst. EUR.).



Laikotarpiu taip pat įvyko Snoro dukterinei įmonei priklausančio nekilnojamojo turto, esančio
adresu Instituckaja g. 18, Kijevas, pardavimas. Sandorio suma – 16 890 479 Ukrainos
grivinų.



Laikotarpiu įvyko vienas meno kūrinių ir vienas kilnojamojo turto aukcionas, apie kurių
vykdymą buvo paskelbta iki Laikotarpio pradžios. Taip pat Laikotarpiu laisvuoju pardavimu
buvo parduotas kilnojamas turtas, už kurį tretieji asmenys buvo atsiskaitę avansu iki
Laikotarpio pradžios. Iš viso per laikotarpį buvo realizuoti 97 kilnojamojo turto vienetai,
įskaitant 1 meno kūrinį, bendrai už 11 435 Lt (3 312 EUR).

Bylinėjimasis
Vykdant Snoro dokumentų perdavimo procedūrą bankroto administratoriaus komandai buvo
perduoti toliau nurodyti duomenys apie 626 vnt. šiuo metu vykstančių civilinių bylų, kuriose
dalyvauja Snoras. Pateikiame duomenis apie perimtų bylų jurisdikcijas, kategorijas bei kiekius:


Lietuvos Respublikos jurisdikcijoje:


Ginčijamų obligacijų ir indėlio sertifikatų bylos (553 vnt.). Šiose bylose siekiama turėtus
vertybinius popierius pripažinti indėliais ir gauti draudimo išmokas;



Snoro nenaudingų sandorių ginčijimo bylos (1 vnt.). Šioje byloje ginčijamas susitarimas
tarp V. Antonovo ir R. Baranausko dėl banko „Investbank“ akcijų įkeitimo panaikinimo;
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Finansinių reikalavimų ginčijimo bylos (12 vnt.);



Pasibaigusios, tačiau esančios vykdymo stadijoje bylos (18 vnt.);



Kitos bylos (38 vnt.). Šios bylos apima: (i) bylas dėl nepagrįstai gautų draudimo išmokų
(lėšų) priteisimo/grąžinimo pagal valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“
ieškinius, (ii) asmenų reikalavimus grąžinti lėšas ne bankroto proceso tvarka (pagal
depozitines sąskaitas, finansinių užtikrinimų susitarimus), (iii) įvairios bylos dėl sandorių
ar jų dalių pripažinimo negaliojančiais ar modifikavimo, (iv) bylos dėl asmenų
pripažinimo banko indėlininkais ir/ar draudimo išmokų priteisimo, (v) įvairios bylos dėl
skolų priteisimo ar nuostolių atlyginimo, (vi) daiktinių teisų bylos (dėl servitutų
nustatymo; dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal senatį fakto nustatymo; dėl turto
išreikalavimo iš neteisėto valdymo; dėl atidalinimo iš bendrosios dalinės nuosavybės;
(vii) kitokio pobūdžio bylos (dėl įpareigojimo atlikti veiksmus; teisių pripažinimo).

Latvijos Respublikos jurisdikcijoje:




Rusijos Federacijos jurisdikcijoje:




Bylos, susijusios su Air Baltic akcijų nacionalizavimu (5 vnt.).
Bylos, susijusios su Kaimanų paskolomis (12 skolininkų), bylos susijusios su Snoro
akcininkais ir su jais susijusiais asmenimis (3 skolininkai), kitos bylos (5 skolininkai).

Didžiosios Britanijos jurisdikcijoje:


Byla prieš V. Antonovą ir A. Baranauską šiuo metu yra sustabdyta, tačiau tarptautinis
turto areštas vis dar galioja.

Kreditoriai


Išmokėjimas antrosios eilės kreditoriui per Laikotarpį sudaro 175 000 tūkst. Lt
(50 684 tūkst. EUR) pagal antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį mokėjimo planus, kuriuos patvirtino
teismas. Bendra suma, išmokėta antros eilės kreditoriui iki Laikotarpio pabaigos, buvo
2 050 000 tūkst. Lt (593 721 tūkst. EUR).

Veiklos apžvalga


Bankroto administratorius taip pat nuolat aktyviai tikrina darbuotojų poreikį bei rengia
atitinkamus pakeitimus Snoro darbuotojų pareigybių sąrašui. Per Laikotarpį Snoro bendras
darbuotojų skaičius sumažėjo nuo 121 iki 120.

Bankroto administratoriaus ataskaita bankrutavusios akcinės bendrovės banko SNORAS kreditoriams

5

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. I ketv. planuojama tęsti turto pardavimus, tačiau
siekiant juos paspartinti papildomai ketinama:
 Parengti ir patvirtinti naują turto pardavimo tvarką;
 Patvirtinti neparduoto nekilnojamojo turto naujas pardavimo
kainas;
 Įvertinti didžiąją dalį nepardavinėto turto ir patvirtinti jo pradines
pardavimo kainas.

Snorui Lietuvoje
priklausantys veikloje
naudoti nekilnojamojo
turto objektai



2014 m. gruodžio 31 d. Snoras nuosavybės teise turėjo dar 10
banko veikloje naudojamų neparduotų nekilnojamojo turto objektų,
kurie nėra įvertinti ir nebuvo pardavinėjami, nes naudojami Snoro
veikloje. 2015 m. I ketv. planuojama įvertinti bent 2 tokius objektus
ir patvirtinti jų pradines pardavimo kainas, t. y. Marijampolės ir
Utenos filialų naudojamą turtą.

Užsienyje esantis
nekilnojamas turtas



2015 m. I ketv. planuojama tęsti turto užsienyje pardavimus,
susitikti su turto pardavimą vykdančiais tarpininkais, peržiūrėti turto
pardavimo strategiją siekiant paspartinti pardavimo procesą.
Pavyzdžiui, ketinama įvertinti, ar, siekiant realizuoti Snoro turtą,
tikslinga turtą grupuoti, ar skaidyti taip didinant jo patrauklumą,
susitikti su jį prižiūrinčiais ar nuomojančiais asmenimis ir kt.

Kilnojamasis turtas



Atlikus inventorizaciją kreditorių komitetui bus pateikta tvirtinti viso
ilgalaikio ir trumpalaikio kilnojamojo turto pardavimo pradines
(mažiausias) pardavimo kainas.
Transporto priemones, atlikus vertinimą, toliau ketinama pardavinėti
už ne mažesnę nei kreditorių komiteto patvirtintą kainą.


Paskolos

 Bankroto administratorius planuoja užbaigti derybas dėl pagrindinio
paskolų portfelio pardavimo.

Bylinėjimasis

 Bankroto administratorius toliau reguliariai vertins visų teisinių
reikalavimų perspektyvumą ir kreipsis į teismą tik tais atvejais, kai
yra tikimybė, jog toks bylinėjimasis kreditoriams bus naudingas.

Dukterinių
klausimai

įmonių 


Bankroto administratorius inicijuos teisinius procesus, būtinus
siekiant maksimalia apimtimi atgauti lėšas, kuriomis disponuoja
Snoro dukterinės bendrovės.
Bus parengti ir įgyvendinti Snoro dukterinių bendrovių veiklos
nutraukimo planai siekiant kuo operatyvesnio Snoro dukterinių
bendrovių valdomo turto perėmimo į banką ir dukterinių bendrovių
veiklos sąnaudų mažinimo bei veiklos nutraukimo.
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Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Lentelėje žemiau pateikiamas grynųjų įplaukų pasiskirstymas per metus iki 2014 m. gruodžio 31 d.
ir kartu pajamos, sukauptos nuo bankroto pradžios.

Tūkst. Lt* / EUR

Iš viso iki
2013 m.
gruodžio
31 d.

3 mėnesių
3 mėnesių
3 mėnesių
2 mėnesių 57 d. laikotarpį Iš viso iki
laikotarpis iki laikotarpis iki laikotarpis iki laikotarpį
iki gruodžio
2014 m.
kovo mėn.* birželio mėn. rugsėjo mėn. iki lapkričio 31 d.
gruodžio 31 d.
5 d.

Pajamos
Pajamos iš nuomos
Už vertybinius
popierius gautos
palūkanos ir palūkanos
už laikomus pinigų
likučius
Paskolų palūkanos ir
mokesčiai
Iš viso pajamų

7 694 /
2 228
12 872 /
3 728

95 /
28
2 836 /
821

159 /
46
2 523 /
731

154 /
45
9 064 /
2 625

52 /
15
200 /
58

66 /
19
216 /
63

8 219 /
2 380
27 710 /
8 025

146 584 /
42 454
167 150 /
48 410

11 280 /
3 267
14 211 /
4 116

9 904 /
2 868
12 586 /
3 645

9 607 /
2 782
18 825 /
5 452

3 234 /
937
3 486 /
1 010

6 986 /
2 023
7 268 /
2 105

187 595 /
54 331
223 526 /
64 738

913 059 /
264 440
563 604 /
163 231
193 942 /
56 169
17 596 /
5,096
17 591 /
5 095
37 489 /
10 858

41 264 /
11 951
111 /
32
776 /
225
-

85 521 /
24 769
185 984 /
53 865
571 /
165
-

83 109 /
24 070
1 851 /
536
458 /
133
-

17 786 /
5 151
-

35 149 /
10 180
-

-

31 /
9
-

13 269 /
3 843
(2,596) /
(52)

25 111 /
7 273
-

41 680 /
12 071
-

423 /
123
-

21 271 /
6 161
-

1 175 888 /
340 561
751 550 /
217 664
195 778 /
56 702
17,596 /
5,096
119 345 /
34 565
34 893 /
10 106

-

-

21 694 /
6 283

63 719 /
18 454

Turto realizavimas
Už paskolas
grąžinamos lėšos
Lėšos finansinėse
įstaigose
Finansinis turtas
Investicijos į
dukterines įmones
Ilgalaikis ir kitas turtas

Kaimanų salų paskolų
grąžinimo lėšos
(pervestos iš įšaldytos
sąskaitos)
Priteistos bylinėjimosi
894 /
išlaidos
259
Iš viso piniginių
1 911 325 /
67 035 /
309 773
145 923 /
įplaukų
553 558
19 415
89 716
42 262
*Duomenys lentelėje pateikiami iki nurodyto mėnesio paskutinės dienos.

894 /
259
2 519 469 /
729 689

Aspektai, pažymėtini dėl per Laikotarpį gautų pajamų, yra šie:
Pajamos iš nuomos
Per Laikotarpį iš nuomos gauta iš viso 66 tūkst. Lt (19 tūkst. EUR). Nuo bankroto pradžios pajamų
iš nuomos iš viso surinkta 8 219 tūkst. Lt (2 380 tūkst. EUR).
Už vertybinius popierius gautos palūkanos ir palūkanos už laikomus pinigų likučius
Nuo bankroto pradžios buvo gauta 27 710 tūkst. Lt (8 025 tūkst. EUR) palūkanų įplaukų, iš kurių
216 tūkst. Lt (62,6 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.
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Paskolų palūkanos ir mokesčiai
Per Laikotarpį gauta 6 986 tūkst. Lt (2 023 tūkst. EUR) paskolų palūkanų ir kitų su paskolomis
susijusių mokesčių. Nuo bankroto pradžios paskolų palūkanų ir mokesčių iš viso surinkta
187 595 tūkst. Lt (54 331 tūkst. EUR).
Už paskolas grąžinamos lėšos
Per Laikotarpį iš už paskolas grąžinamų lėšų ir refinansavimo iš viso gauta 35 149 tūkst. Lt
(10 180 tūkst. EUR).
Bendros pajamos iš grąžintinų paskolų nuo bankroto administratoriaus paskyrimo dienos sudaro
1 175 888 tūkst. Lt (340 561 tūkst. EUR).
Finansinis turtas
Snoras per Laikotarpį realizavo turėtas NASDAQ akcijas, kurios buvo įsigytos iki bankroto ir gauta
pajamų suma iš jų realizavimo sudarė 31 tūkst. Lt (9 tūkst. EUR).
Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Bendros pajamos iš ilgalaikio turto ir kito turto pardavimo per laikotarpį buvo 21 271 tūkst. Lt
(6 161 tūkst. EUR). Tai apėmė įplaukas iš Snoro nekilnojamojo turto pardavimo už 21 254 tūkst. Lt
(6 156 tūkst. EUR), iš kurių 848 tūkst. Lt (246 tūkst. EUR) sudarė perimtas turtas, o 20 406 tūkst. Lt
(5 910 tūkst. EUR) – Snorui priklausantis nekilnojamojo turto objektas Latvijoje. Lėšos, gautos per
laikotarpį iš transporto priemonių ir kito kilnojamojo turto pardavimo, sudarė 17 tūkst. Lt
(4,9 tūkst. EUR).
Bendros pajamos, gautos iš ilgalaikio turto ir kito turto pardavimo nuo bankroto pradžios, iš viso
sudaro 119 345 tūkst. Lt (34 565 tūkst. EUR).
3.2

Išlaidos ir kreditoriams išmokėtos sumos
Per laikotarpį veiklos mokėjimai sudarė 3 148 tūkst. Lt (912 tūkst. EUR), mokėjimai bankroto
administratoriui ir konsultantams – 4 208 tūkst. Lt (1 219 tūkst. EUR), kreditoriams buvo išmokėta
175 000 tūkst. Lt (50 684 tūkst. EUR), o kitos išmokos siekė 956 tūkst. Lt (277 tūkst. EUR).
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos išmokos per Laikotarpį, taip pat bendros išlaidos nuo bankroto
pradžios:

Tūkst. Lt / EUR

Iš viso iki
3 mėnesių
3 mėnesių
3 mėnesių
2 mėnesių 57 d. laikotarpį Iš viso iki
2013 m.
laikotarpis iki laikotarpis iki laikotarpis iki laikotarpį iki iki gruodžio 31 2014 m.
gruodžio 31 d. kovo 14 d.
birželio 14 d. rugsėjo 14 d. lapkričio
d.
gruodžio 31 d.
5 d.

Veiklos išlaidos
Darbuotojams

47 539 /
13 768

3 732 /
1 081

3 106 /
900

2 361 /
684

1 301 /
377

1 827 /
529

59 865 /
17,388

Patalpoms

10 665 /
3 089

926 /
268

742 /
215

722 /
209

301 /
87

344 /
100

13 700 /
3 968

7 930 /
2 297

380 /
110

417 /
121

496 /
144

153 /
44

262 /
76

9 638 /
2,791

Ryšiams ir IT

14 775 /
4 279

1 032 /
299

1 125 /
326

658 /
191

477 /
138

580 /
168

18 647 /
5 401

Saugumui ir
draudimui

3 547 /
1 027

184 /
53

124 /
36

132 /
38

26 /
8

83 /
24

4 096 /
1 186

Turtui
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Kitos išlaidos

2 457 /
712

467 /
135

622 /
180

266 /
77

678 /
196

(1 135) /
(329)*

3 356 /
972

Iš viso veiklos
išlaidų

86 913 /
25 172

6 720 /
1 946

6 136 /
1 777

4 636 /
1 343

2 936 /
850

1 962 /
568

109 302 /
31 656

140 702 /
40 750

5 884 /
1 704

6 796 /
1 968

8 146 /
2 359

627 /
182

4 208 /
1 219

166 363 /
48 182

42 398 /
12 279

2 106 /
610

-

-

-

956 /
277

45 459 /
13 166

Iš viso ne veiklos
išlaidų
Išmokos
kreditoriams
Išmokos pirmosios
eilės kreditoriams

183 100 /
53 029

7 989 /
2 314

6 796 /
1 968

8 146 /
2 359

627 /
182

5 164 /
1 496

211 822 /
61 348

9 362 /
2 711

-

-

-

-

-

9 362 /
2 711

Išmokos antrosios
eilės kreditoriams

375 000 /
108 608

500 000 /
144 810

50 000 /
14 481

800 000 /
231 696

150 000 /
43 443

175 000 /
50 684

2 050 000 /
593 721

Iš viso išmokų
kreditoriams

384 362 /
111 319

500 000 /
144 810

50 000 /
14 481

800 000 /
231 696

150 000 /
43 443

175 000 /
50 684

2 059 362 /
596 432

Iš viso išmokų

654 374 /
189 520

514 709 /
149 070

62 931 /
18 226

812 782 /
235 398

153 564 /
44 475

182 126 /
52 747

2 380 486 /
689 436

Ne veiklos išlaidos
Išlaidos ir išmokos
konsultantams ir
bankroto
administratoriui
Kitos išmokos

*2014 m. gruodžio 5 d. buvo gauta kompensuojama 1 187 tūkst. Lt (344 tūkst. EUR) pinigų suma iš Finasta Holding, kuri
sumažino Banko veiklos išlaidas.

Snoro išlaidas 2014 m. IV ketv. didino bankroto administravimo perdavimas naujajam bankroto
administratoriui.
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 išlaidos per Laikotarpį yra šios:


Išlaidos ir išmokos konsultantams bei bankroto administratoriui: per Laikotarpį
bankroto proceso konsultantams buvo išmokėta 3 966 tūkst. Lt (1 148,63 EUR), o bankroto
administratoriui – 242 tūkst. Lt (70 tūkst. EUR). Laikotarpiu perduodant darbus aktyviai dirbo
ir senojo bankroto administratoriaus komanda.



Išmokos kreditoriams: 175 000 tūkst. Lt (50 684 tūkst. EUR).



Kitos išmokos: 956 tūkst. Lt (277 tūkst. EUR).
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4

Veiklos ataskaita

4.1

Darbuotojų skaičiaus ir profilio įvertinimas
Per Laikotarpį bendras darbuotojų skaičius pasikeitė nuo 121 iki 120, tai reikšmingos įtakos Snoro
išlaidoms per Laikotarpį neturėjo. Organizacinė struktūra per Laikotarpį nesikeitė.

4.2

Filialų tinklas
Snoro bankroto proceso administravimas yra atliekamas centrinėje Snoro būstinėje Vilniuje, adresu
A. Vivulskio g. 7 ir 8, Snoro filialuose Lietuvoje (Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Alytus, Mažeikiai,
Marijampolė, Panevėžys, Tauragė). Visos patalpos priklauso Snorui nuosavybės teise, išskyrus
Panevėžio filialo patalpas, kurios yra nuomojamos.
Bankroto administratorius nuolatos vertina filialų tinklo poreikį, palygindamas ir įvertindamas
atgautas paskolų portfelio sumas ir filialų tinklo išlaikymo išlaidas. Planuojama palaipsniui
reorganizuoti Snoro filialų veiklos darbą ir perkelti darbuotojų atliekamas funkcijas ir dokumentus į
centrinę Snoro būstinę, paraleliai pradedant filialų turto pardavimo procesus.

4.3

Kitos veiklos išlaidos
4.3.1 IT sistemos ir sutartys
Šiuo metu reikalingos Snoro 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.
Visa IT infrastruktūra (vietinis tinklas, serverinė ir tinklo įranga, programinė įranga) priklauso Snorui
ir yra prižiūrima Snoro IT infrastruktūros departamento darbuotojų. Visi IT priežiūros darbai yra
atliekami ir organizuojami laikantis IT ir kompiuterinio tinklo vidinės saugumo politikos.
Kaip ir visos kitos Lietuvos bendrovės, Snoras ruošėsi euro įvedimui Lietuvoje nuo
2015 m. sausio 1 d. Buvo sėkmingai įgyvendinama sutartis su IT tiekėju ir pasirengta naujos
valiutos įvedimui, atitinkamai pritaikant ir Snoro informacines sistemas.
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

Veiklos biudžetas
Bankroto administratoriaus prašymu, kreditorių komitetas patvirtino 2014 m. IV ketv. veiklos
biudžetą, kuris sudarė 5,993 tūkst. Lt (1,736 tūkst. EUR) ir į kurį patenka ir Laikotarpio veiklos
biudžetas. Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos su 2014 m. IV ketvirčio biudžetiniu laikotarpiu
susijusios patirtos išlaidos.
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Tūkst. Lt / EUR
Veiklos išlaidos
Darbuotojams
Patalpoms
Turtui
Ryšiams ir IT
Saugumui
draudimui
Kitos išlaidos
Iš viso

ir

Faktinės

Biudžetinės

Skirtumas

2 798 /
810
645 /
187
403 /
117
885 /
256
109 /
32
732 /
212

2 947 /
854
818 /
237
443 /
128
858 /
248
114 /
33
811 /
235

-150 /
-44
-174 /
-50
-40 /
-12
27 /
8
-6 /
-2
-79 /
-23

5 571 /
1613

5 993 /
1 735

-422 /
-122

Per 2014 m. IV ketvirčio biudžetinį laikotarpį patirtos faktinės išlaidos sudarė 5 571 tūkst. Lt (1 613
tūkst. EUR).
Pagrindiniai faktinių ir biudžetinių išlaidų skirtumai yra šie:


Darbuotojai: darbuotojų skaičiui mažėjant sparčiau negu planuota, išlaidos darbuotojams
yra mažesnės, negu numatyta biudžete.



Patalpos: išlaidos mažesnės nei planuotos dėl patirtų mažesnių patalpų šildymo sąnaudų,
taip pat nebuvo baigti atlikti planuoti nekilnojamojo turto vertinimo darbai.



Turtas: išlaidų taupymas dėl mažesnių vertybinių popierių saugojimo sąnaudų, vertėjų
paslaugų.



Ryšiai ir IT: didesnės nei planuotos išlaidos, susijusios su paskolų portfelio pardavimo
proceso tęstinumu ir praėjusio laikotarpio išlaidomis.



Saugumas ir draudimas: mažesnės saugos išlaidos dėl valiutos (RUB) kurso kritimo.



Kitos išlaidos: mažesni nei planuota mokėjimai dukterinėms įmonėms bei už nekilnojamojo
turto pardavimą.
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4.5

Likęs realizuotinas turtas
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyta Snoro likusio
2014 m. gruodžio 31 d. po naujausių atidėjinių įvertinimo:
Tūkst. Lt / EUR
Paskolos
Ilgalaikis turtas
Kitas turtas
Finansinis turtas
Investicijos į grupės
bendroves
Iš viso

turto

grynoji

apskaitinė

2014 m. lapkričio 5 d.

2014 m. gruodžio 31 d.

1 030 000 /
298 308
66 000 /
19 115
132 000 /
38 230
47 000 /
13 612
1 000 /
290

991 000 /
287 013
35 000 /
10 137
137 000 /
39 678
47 000 /
13 612
1 000 /
290

1 276 000 /
369 555

991 000 /
287 013

vertė

Per dabartinį Laikotarpį svarbūs atidėjiniai ir realizavimas yra šie:


Paskolos: per Laikotarpį buvo padengta 49 000 tūkst. Lt (14 191 tūkst. EUR) sukauptų
palūkanų bei paskolų (tarp jų dėl nevykdomų paskolų sutarčių buvo perimta turto už 6 600
tūkst. Lt (1 900 tūkst. EUR) sumą. Paskolų portfelio vertė mažėjo 1 000 tūkst. Lt (290 tūkst.
EUR) dėl paskolų ir palūkanų nurašymo, užsienio valiutos svyravimų, įskaitymų ir kitų
pokyčių bei kito dėl 2 100 tūkst. Lt (608 tūkst. EUR) paskolų portfelio vertės sumažėjimo
atstatymo. Palūkanų sukaupta 8 500 tūkst. Lt (2 462 tūkst. EUR). Dėl visų šių pokyčių grynoji
paskolų vertė per Laikotarpį sumažėjo 39 000 tūkst. Lt (11 295 tūkst. EUR).



Ilgalaikis turtas: ilgalaikio turto apskaitinės vertės sumažėjimą daugiausia lėmė turto
pardavimas už beveik 24 000 tūkst. Lt (6 951 tūkst. EUR) sumą bei nekilnojamojo turto
vertės sumažėjimas 6 400 tūkst. Lt (1 854 tūkst. EUR) suma, atlikus perkainavimą.



Kitas turtas: pagrindinės sumažėjimo priežastys – perimto turto pardavimas už 800 tūkst. Lt
(232 tūkst. EUR) ir naujai už skolas perimtas turtas už 6 800 tūkst. Lt (1 959 tūkst. EUR)
sumą (nurodoma balansinė perėmimo vertė, įskaitant papildomas išlaidas).



Finansinis turtas: per Laikotarpį finansinis turtas reikšmingai nekito.

Pažymėtina, kad realizuotina Snoro turto vertė gali keistis, ypač atsižvelgiant į tai, kokios bus
galiausiai susigrąžintos sumos iš paskolų portfelio, dukterinių įmonių pardavimo ir nekilnojamojo
turto portfelio bei kito materialiojo turto realizavimo.
Be pirmiau minėto materialiojo turto, Snoras gali susigrąžinti reikšmingą sumą pagal teismuose
pareikštus ir ketinamus pareikšti reikalavimus. Šiuos reikalavimus išsamiau aptarsime kitame
skyriuje.
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5

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

5.1

Materialiojo turto realizavimas
Toliau pateikiama informacija aktuali 2014 m. gruodžio 31 d.
5.1.1 Bankui priklausantys nekilnojamojo turto objektai Lietuvoje:
Per Laikotarpį parduoti 2 nekilnojamojo turto objektai už 845 tūkst. Lt (245 tūkst. EUR) sumą.
2014 m. gruodžio 31 d. Snorui nuosavybės teise Lietuvoje priklausė 309 neparduoti (tiek iš
skolininkų perimti, tiek banko istoriškai turėti (veikloje naudoti)) nekilnojamojo turto objektai (objektų
kompleksai).
Iš aukščiau nurodytų 309 objektų, 12 objektų yra banko istoriškai turimas (veikloje naudojamas)
turtas, visi kiti – iš skolininkų perimti objektai. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo parduoti 54
nekilnojamojo turto objektai (objektų kompleksai) Lietuvoje už bendrą 42 120 tūkst. Lt
(12 199 tūkst. EUR) sumą. 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, nekilnojamojo turto konsultantams
bendrovei „Colliers International“ buvo pavesta pardavinėti 244 nekilnojamojo turto objektus
(objektų kompleksus) Lietuvoje, kurių patvirtinta minimali pardavimo kaina iš viso siekia
58 700 tūkst. Lt (17 000 tūkst. EUR).
Iki šiol „Colliers International“ apie parduodamą turtą skelbdavo savo svetainėje
(http://www.colliers.lt/page/view/10), taip pat aruodas.lt, skelbiu.lt, ntzemelapis.lt, domo.plius.lt,
skelbimai.city24.lt portaluose. Kai kurie investiciniai projektai buvo platinami el. paštu siunčiant
informaciją apie naujus pardavimus investuotojams bei vystytojams. Pagal klientų pageidavimus
buvo vykdomos turto apžiūros.
Be aukščiau nurodytų „Colliers International“ parduodamų objektų, Snorui nuosavybės teise
priklauso dar 65 nekilnojamojo turto objektai (objektų kompleksai), kurie bus pardavinėjami po to,
kai bus parengti jų turto vertinimai ir patvirtintos pradinės pardavimo kainos.
5.1.2 Bankui priklausantys nekilnojamojo turto objektai (objektų kompleksai) užsienyje.
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo parduoti 8 objektai, kurių bendra vertė apie 74 580 tūkst. Lt
(21 600 tūkst. EUR). Iš jų 1 objektas parduotas per Laikotarpį, t. y. žemės sklypas ir administracinis
pastatas adresu Pils g. 23, Ryga, Latvija, kurio pardavimo kaina 20 751 tūkst. Lt
(6 010 tūkst. EUR).
Snorui 2014 m. gruodžio 31 d. nuosavybės teise priklausė 6 užsienyje esantys neparduoti
nekilnojamojo turto objektai (objektų kompleksai), kurių vertė: (i) apie 13 466 tūkst. Lt
(3 900 tūkst. EUR) Estijoje ir Prancūzijoje esančio turto ir (ii) apie 460 mln. Rusijos rublių, kas
Laikotarpio pabaigos dieną pagal Europos centrinio banko patvirtintą valiutų kursą sudarė apie
21 960 tūkst. Lt (6 360 tūkst. EUR).
2015 m. I ketv. planuojama tęsti turto užsienyje pardavimus, susitikti su turto pardavimą
vykdančiais tarpininkais, peržiūrėti turto pardavimo strategiją siekiant paspartinti pardavimo
procesą.
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5.1.3 Lietuvoje perimtas turtas, kurio kiekvieno objekto vertė yra didesnė nei 1 000 tūkst. Lt
(289,6 tūkst. EUR)
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. (įskaitant laikotarpį iki Snoro bankroto pradžios) bankas perėmė 22
nekilnojamojo turto objektus (objektų kompleksus), kurių kiekvieno vertė didesnė nei 1 000 tūkst. Lt
(289,6 tūkst. EUR), iš jų:


6 objektai buvo parduoti iki 2014 m. gruodžio 31 d. už bendrą 23 820 tūkst. Lt
(6 898 tūkst. EUR) sumą (visi parduoti iki Laikotarpio pradžios);



10 objektų toliau pardavinėjami;



5 objektai bus pradėti pardavinėti po to, kai bus atliktas jų įvertinimas ir kreditorių
komitete patvirtina pradinė pardavimo kaina;



1 objekto (nebaigti poilsio namai adresu Taikos g. 16, Neringa) vertinimas atidėtas, nes
vyksta teisminiai ginčai ir yra pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, draudžiančios
parduoti turtą. Pastarasis turtas bus vertinamas po to, kai bus panaikinti draudimai
pardavinėti turtą.

Per Laikotarpį perimti 2 objektai, kurių perėmimo vertė didesnė nei
(289,6 tūkst. EUR):

1 000 tūkst. Lt



Žemės sklypas su poilsio statiniais adresu Ievos kalno g. 6, Neringa – 3 520 tūkst. Lt
(1 019 tūkst. EUR), ir



Žemės sklypas adresu Klemiškių I k., Klaipėdos r. – 1 930 tūkst. Lt (559 tūkst. EUR).

5.1.4 Lietuvoje perimtas turtas, kurio kiekvieno objekto vertė yra mažesnė nei 1 000 tūkst. Lt
(289,6 tūkst. EUR)
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. (įskaitant laikotarpį iki Snoro bankroto pradžios) bankas perėmė 319
nekilnojamojo turto objektų (objektų kompleksų), kurių kiekvieno vertė mažesnė nei 1 000 tūkst. Lt
(289,6 tūkst. EUR), iš jų:


38 objektai parduoti iki 2014 m. gruodžio 31 d. už bendrą 6 560 tūkst. Lt
(1 899 tūkst. EUR) kainą, iš jų 2 objektai (vertė 846 tūkst. Lt (245 tūkst. EUR)) parduoti
Laikotarpio metu;



232 objektai toliau pardavinėjami;



49 objektai bus pardavinėjami po to, kai jie bus įvertinti ir kreditorių komitete bus
patvirtintos jų pradinės pardavimo kainos;



1 objekto (adresu Grūdų g. 30, Vilnius) vertinimas atidėtas, nes buvęs savininkas
atsisako išsikraustyti iš patalpų. Pastarasis objektas bus vertinamas ir pardavinėjamas
po to, kai savininkas priverstine tvarka bus iškraustytas ir patalpų.

Per Laikotarpį perimti 5 nekilnojamojo turto objektai, kurių bendra perėmimo vertė 760 tūkst. Lt
(220 tūkst. EUR).
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5.1.5 Banko veikloje naudojamas nekilnojamas turtas
Iki 2014 m. gruodžio 31 d. buvo parduota 10 Snoro veikloje naudoto nekilnojamojo turto objektų už
bendrą 11 500 tūkst. Lt (3 331 tūkst. EUR) kainą. Visi pardavimai įvykdyti iki Laikotarpio pradžios.
2014 m. gruodžio 31 d. Snoras nuosavybės teise turėjo dar 12 banko veikloje naudojamų
neparduotų nekilnojamojo turto objektų, iš kurių tik 2 objektai buvo pardavinėjami:


Butas Gaono g. 8-10, Vilnius, kurio pardavimas sustabdytas po Laikotarpio pabaigos;



Administracinės patalpos Visagino g. 8-31, Visagine, kurios toliau yra pardavinėjamos.

Likusį turtą sudaro Snoro veikloje vis dar naudojamas, neįvertintas nekilnojamasis turtas, kuriame
įsikūrę centrinė būstinė ir filialai. Iki 2015 m. I ketv. pabaigos planuojama atnaujinti sustabdytą buto
Gaono g. 8-10 pardavimą, taip pat užsakyti ir atlikti Marijampolės ir Utenos filialų naudoto
nekilnojamojo turto vertinimus, bei kreditorių komitete patvirtinti šio turto pradines pardavimo
kainas. Nutraukiant filialų veiklą taip pat bus vertinamas ir pardavinėjamas ir kitas Snorui
priklausantis turtas.
5.1.6 Būsima strategija ir terminai
2015 m. I ketv. planuojama toliau pardavinėti turtą ta pačia tvarka, kaip tai buvo daroma anksčiau.
Siekiant paspartinti pardavimus iki 2015 m. I ketv. pabaigos papildomai planuojama atlikti šiuos
veiksmus:


Naujos pardavimo tvarkos parengimas ir tvirtinimas;



Neparduoto nekilnojamojo turto naujų kainų tvirtinimas;



Nepardavinėto turto vertinimas ir pradinių pardavimo kainų tvirtinimas.

5.1.7 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.
Paskutinę Laikotarpio dieną, Snoro materialaus ilgalaikio kilnojamojo turto likutinė vertė pagal
apskaitos duomenis siekė 599,2 tūkst. Lt (173,54 tūkst. EUR).
Snorui taip pat priklauso trumpalaikis kilnojamasis turtas, kurio bendra įsigijimo vertė siekia
448,86 tūkst. Lt (130 tūkst. EUR). Šiuo metu yra atliekama Snoro turimo kilnojamojo turto
inventorizacija, po kurios bus galima patikslinti banko turimo kilnojamojo turto kiekius ir likutinę
vertę.
Laikotarpiu įvyko du kilnojamojo turto aukcionai, apie kuriuos buvo paskelbta viešai iki naujojo
bankroto administratoriaus veiklos pradžios. Vienas iš aukcionų buvo skirtas meno kūriniams
parduoti, kurio metu parduotas vienas meno kūrinys. Įvykus šiems aukcionams pradėtas
pasirengimas kilnojamojo turto inventorizacijai atlikti. Inventorizaciją, įskaitant jos duomenų
sisteminimą, planuojama užbaigti 2015 m. balandžio mėnesio pirmoje pusėje. Kol bus užbaigta
inventorizacija ir kreditorių komitetas patvirtins kilnojamojo turto pardavimo kainas, aukcionai
laikinai nėra vykdomi. Planuojama, kad kitas kilnojamojo turto aukcionas galėtų įvykti 2015 m.
balandžio mėnesį, jei bus priimti tam reikalingi kreditorių komiteto sprendimai.
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5.1.8 Meno kūriniai
Laikotarpio pradžioje Snorui priklausė 23 įvairių dailininkų nutapyti paveikslai (toliau – meno
kūriniai).
2014 m. lapkričio 27 d. įvyko antrasis meno kūrinių aukcionas, kuriame dalyvavo 2 dalyviai.
Aukciono metu už 1 500 Lt (434 EUR) buvo parduotas vienas meno kūrinys.
5.2

Paskolos
Bankroto administratorius sėkmingai prisijungė prie vykstančių derybų 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. Lt / EUR

2014 m. lapkričio 1 d.*
BAV
Atidėjiniai
Gryn. vertė

Susijusios įmonės

830 000 /
240 385
944 000 /
273 401
254 000 /
73 563
329 000 /
95 285
5 000 /
1 448
483 000 /
139 886

Stambusis verslas
Smulkus ir vidutinis verslas
Mažmeninės paskolos
Lizingas
Kaimanų paskolos

(769 000) /
(222 718)
(418 000) /
(121 061)
(115 000) /
(33 306)
(113 000) /
(32 727)
(395 000) /
(114 380)

61 000 /
17 666
526 000/
152 340
139 000 /
40 257
216 000 /
62 558
5 000 /
1 448
88 000/
25 487

2014 m. gruodžio 31 d.
BAV
Atidėjiniai Gryn. vertė
816 000 /
236 329
942 000 /
273 822
245 000/
70 957
319 000 /
92 389
4 000 /
1 158
487 000/
141 045

(772 000) /
(223 587)
(417 000) /
(120 771)
(122 000) /
(35 334)
(115 000) /
(33 306)
(404 000) /
(117 006)

44 000 /
12 743
526 000 /
152 340
123 000/
35 623
204 000 /
59 082
4 000 /
1 158
83 000 /
24 038

Iš viso

2 845 000 /
(181 000) /
1 035 000 /
2 815 000 / (1 829 000) /
985 000 /
823 969
(52 421)
299 757
815 280
(529 715)
285 276
*Paskolų portfelio vertė ir paskolų portfelio surinkimai yra apskaitomi tik kartą per mėnesį, todėl tuo atveju, jeigu
duomenys būtų pateikti tik nuo lapkričio 5 d., jie nebūtų visiškai tikslūs. Atsižvelgiant į tai pateikiama paskolų portfelio
vertė ir paskolų portfelio surinkimai fiksuoti lapkričio 1 d. Papildomai pažymėtina, jog paskolų portfelio pokyčiai per 5
kalendorines dienas yra minimalūs, o per nurodytą 5 dienų laikotarpį nebuvo jokių ženklių refinansavimų.
**BAV – bendroji apskaitinė vertė

Blogų paskolų atidėjinių peržiūra buvo atlikta 2015 m. sausio 1 d. – atidėjiniai buvo padidinti
apytiksliai 21 000 tūkst. Lt (6 082 tūkst. EUR). Trečiųjų šalių paskolų atidėjiniai padidėjo
7 700 tūkst. Lt (2 230 tūkst. EUR) ir labiausiai buvo susiję su smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų
pasikeitimais. Likęs 13 300 tūkst. Lt (3 852 tūkst. EUR) atidėjinių padidėjimas susijęs su susijusių
šalių, Kaimanų ir kitomis paskolomis (ženkli USD denominuotų paskolų valiutos kurso įtaka).
Paskolų portfelio surinkimai per Laikotarpį siekė 51 000 tūkst. Lt (14 771 tūkst. EUR):
Tūkst. Lt / EUR

2014 m. lapkritis 2014 m. gruodis

Paskolų surinkimas:

7 600 /
2 201
6 500 /
1 883
300 /
87
-

Pinigai
Kaimanų paskolos (pinigai)
Perimtas turtas
Sudengimai

ir

valiutos

kurso

700 /

35 500 /
10 282
25 700 /
7 443
2 900 /
840
6 200 /
1 796
800 /
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Iš viso
43 100 /
12 483
32 200 /
9 326
3 200 /
927
6 200 /
1 796
1 500 /
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pokyčiai
Palūkanos ir mokesčiai:
Pinigai
Perimtas turtas
Iš viso

203

232

434

3 300 /
956
3 300 /
956
-

4 300 /
1 245
3 800 /
1 101
500 /
144

7 700 /
2 230
7 200 /
2 085
500 /
144

10 900 /
3 157

39 800 /
11 527

50 700 /
14 684

Paskolų portfelio įplaukos ženkliai išaugo 2014 m. gruodį – tai daugiausia lėmė išankstiniai paskolų
grąžinimai ir perimtas turtas:

5.3



Buvo grąžinta paskolų iš viso už 28 600 tūkst. Lt (8 283 tūkst. EUR);



Buvo perimta turto iš viso už 6 200 tūkst. Lt (1 795,6 tūkst. EUR).

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų tenkinimas/Kreditorinių
reikalavimų nustatymas ir išmokėjimas
5.3.1 Patvirtinti reikalavimai
2014 m. gruodžio 31 d. teismo patvirtinti, bet neišmokėti kreditoriniai reikalavimai Snorui siekė
4 752 676 tūkst. Lt (1 376 470 tūkst. EUR).
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas patvirtintų reikalavimų skaičius ir vertė 2014 m. gruodžio 31 d.
atėmus sumas, kurios jau išmokėtos pirmosios ir antrosios eilių kreditoriams:
Reikalavimų
tenkinimo tvarka

1
2
3
4
7
Bendra suma

Patvirtintų reikalavimų
skaičius

Patvirtinta suma (mln. Lt /
EUR)

0
1
3
15 197
9

0
1 943 595 / 562 904
12 657 / 3 666
2 724 114 / 788 958
72 311 / 20 943

15 210

4 752 676 / 1 376 470

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.
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 A. Baranauskui
2012 m. gegužės mėn. Snoras Didžiosios Britanijos teisme (anlg. the High Court of Justice
Queen‘s Bench Division Commercial Court – Anglijos teismas) pareiškė 1 698,8 mln. Lt
(492 mln. EUR) dydžio ieškinį prieš V. Antonovą ir R. Baranauską.
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Anglijos teismas 2012 m. birželio 15 d. taikė turto areštą (angl. Worldwide Freezing Order), kuriuo
areštavo akcininkų turtą visame pasaulyje. 2013 m. gruodžio 15 d. byla buvo sustabdyta.
Bylos nagrinėjimas Laikotarpiu nebuvo atnaujintas, tačiau tarptautinis turto areštas lieka galioti.
5.4.2 Buvusių akcininkų ir su jais susijusių asmenų paskolų išieškojimas
Buvo nustatyta, jog ne visi skolų išieškojimo procesai yra pradėti vykdyti. Bankroto administratorius
planuoja imtis aktyvių išieškojimo pagal paskolų sutartis veiksmų tam, kad visas buvusių akcininkų
ir su jais susijusių asmenų turtas būtų panaudotas Snoro patirtai žalai ir/ar įsiskolinimams padengti.
5.4.3 „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 40 milijonų litų 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.
Šiuo metu laukiama teismo sprendimo dėl Snoro smulkiųjų kreditorių pareikšto skundo.
5.4.4 Šveicarija
Laikotarpio metu įvyko planuotas susitikimas su vienu potencialiu atsakovu Šveicarijoje dėl galimos
taikos sutarties sudarymo, tačiau jis nebuvo rezultatyvus.
Potencialių reikalavimų Šveicarijoje procesas tęsiasi, tačiau jo spartą riboja Šveicarijoje vykstantis
ikiteisminis tyrimas, kuriame, be kita ko, renkami papildomi įrodymai Snoro reikalavimams pagrįsti.
Artimiausiu metu toliau bus renkami įrodymai ir rengiamasi pareikšti reikalavimus Šveicarijos
bankams.
5.5

Dukterinių įmonių pardavimas
5.5.1 „Finasta“ bankų grupė
2014 m. lapkričio 4 d. buvo sudaryta akcijų pirkimo-pardavimo sutartis dėl Finasta grupės
bendrovių akcijų pardavimo.
2014 m. gruodžio 1 d. sandoris galutinai buvo užbaigtas Lietuvoje registruotų bendrovių atžvilgiu, o
2015 m. sausio 5 d. Latvijoje registruotų bendrovių atžvilgiu.
Galutinė sandorio kaina – 23 424 tūkst. Lt (6 784 tūkst. EUR).
Po sėkmingo sandorio užbaigimo, Finasta Holding Snorui pervedė
(6 662 tūkst. EUR), tokiu būdu iš dalies padengdama įsiskolinimus Snorui.
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