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Bankroto administratoriaus ataskaita bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ kreditoriams

Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo:
Šią ataskaitą parengė bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ (toliau – „Snoras“) bankroto administratorius pagal
kreditorių komiteto, išrinkto 2012 m. birţelio 12 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu (toliau – Kreditorių
komitetas), prašymą.
Ataskaitoje pateikta informacija pagrįsta bankroto administratoriaus iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. gauta informacija ir
atliktais tyrimais.
Atsiţvelgiant į atliekamus tyrimus ir perţiūrą, Ataskaitoje pateikta informacija nelaikytina galutine ar baigtine, bankroto
administratorius turi teisę ją perţiūrėti. Nepateikiama jokių pareiškimų, garantijų ar kitų pasiţadėjimų, kad Ataskaitoje
pateikiama informacija yra tiksli ir išsami. Niekas neturi teisės remtis Ataskaitos turiniu ar kita joje pateikiama informacija.
„Snoras“, bankroto administratorius ir atitinkamai jų darbuotojai, atstovai, patarėjai ir Kreditorių komitetas nėra atsakingi
nei uţ Ataskaitoje pateikiamą informaciją, nei uţ atvejus, kai koks nors asmuo tokia informacija remiasi.
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Įvadas
Šioje ataskaitoje kreditoriams pateikiama trumpa informacija apie bankroto procesą per tris
2013 m. mėnesius (iki 2013 m. kovo mėn. 31 d.); visgi norėdami, kad Ataskaita būtų
informatyvesnė, įtraukėme keletą pastabų apie veiklos rezultatus ir po 2013 m. kovo mėn.
31 d.
Vis dar lieka daug klausimų ir neaiškumų, kurie turi būti išspręsti bankroto procese.
Kreditoriams mokėtinos sumos galiausiai priklausys nuo:


bendros pinigų sumos, kurią bankroto administratoriui pavyks susigrąţinti ir gauti
iš „Snorui“ priklausančio turto;



patvirtintos kreditorinių reikalavimų „Snoro“ bankroto byloje sumos; ir



per bankroto procesą patirtų sąnaudų.

Ataskaitoje pateikiama finansinė informacija uţ laikotarpį nuo 2013 m. sausio mėn. 1 d. iki
2013 m. kovo mėn. 31 d.
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2

Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių apžvalga
Svarbiausi bankroto proceso įvykiai per tris mėnesius iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. buvo:

•

Kreditorių komitetas pagal bankroto administratoriaus rekomendaciją patvirtino UAB
„Snoro Lizingas“ pardavimą.

•
•

Toliau buvo vertinamos alternatyvios banko paskolų portfelio pardavimo strategijos.

•

Per 2013 m. kovo mėnesį bankroto administratorius uţtikrino investicijų Kaimanų salose
susigrąţinimą.

•

Didţiosios Britanijos teismas atmetė V. Antonovo prašymą, kuriuo buvo siekiama
panaikinti jo turto areštą ir atidėti susijusios civilinės bylos nagrinėjimą tol, kol bus
išspręstas ekstradicijos klausimas; teismas taip pat priteisė
bankui „Snoras“
bylinėjimosi išlaidas. Šis sprendimas gali būti skundţiamas apeliacine tvarka.

•

Atliktas turto vertinimas 81 iš 84 uţ skolas perimtų bei banko turėtų turto objektų,
tęsiamas jų pardavimo procesas.

•

Per periodą buvo parduota keletas automobilių bei kito kilnojamojo turto, pardavimo
kaina siekia 796 000 mln. Lt.

•

Be išmokų kreditoriams per praėjusius laikotarpius, pirmos eilės kreditoriams per tris
mėnesius iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. išmokėta 88 084 Lt.

•

Kaip minėta ankstesnėje ataskaitoje, apie 591 mln. Lt buvo investuota į Lietuvos
Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius; be to, papildomai per laikotarpį
investuota 9,9 mln. Lt į LR Vyriausybės vekselius ir 48,3 mln. Lt - į LR Vyriausybės
obligacijas.

Per laikotarpį buvo surinkta 165 milijonai litų lėšų, dėl to galutinė surinktų lėšų suma
sudaro 1,52 milijardus litų.
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Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Pagal duomenis, pateiktus lentelėje ţemiau, bendra įplaukų suma uţ tris mėnesius iki 2013
m. kovo mėn. 31 d. sudarė 165 mln. Lt:

Tūkst. Lt

Per 2013
Iki 2012 m.
sausį - kov ą
gruodžio 31d.

Paskolų administravimo įmokos

717.504

Lėšos finansinėse įstaigose
Finansinis turtas
Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas

Iki 2012 m.
kovo 31d.

88.527

806.031

563.604

0

563.604

76.191

69.011

145.202

3.939

796

4.735

Kaimanų salų paskolų grąţinimo lėšos, laikomos įšaldytoje sąskaitoje

(11.060)

Palūkanos, gautos uţ vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius

4.359

1.651

6.011

438

5.029

5.467

1.354.976

165.014

1.519.990

Pajamos iš nuomos
Iš viso

-

(11.060)

Pastabos apie laikotarpio pajamas:

Paskolų administravimo įmokos
Per tris mėnesius iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. iš viso buvo gauta 88,5 mln. Lt su paskolomis
susijusių įplaukų. Šią sumą sudarė klientų sumokėtos pagrindinės paskolų sumos, palūkanos
ir refinansuotos bei grąţintos paskolos. Be to, į šias sumas įeina pajamos, gautos nutraukus
paskolų sutartis ir įskaičius jų likučius.

Finansinis turtas
Pajamos iš finansinio turto per tris šių metų mėnesius iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. sudarė 69
mln. Lt. Šią sumą sudaro:

•

10.6 mln. Lt uţstatas, po derybų atgautas iš MasterCard;

•
•

44 mln. Lt įplaukų iš finansinių investicijų, išpirktų per tą laikotarpį; ir
15 mln. Lt pajamų, gautų po teismo procesų.

Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Per tris mėnesius iki 2013 m. kovo mėn. 31 d., buvo parduoti 102 banko bankomatai, gauta
suma sudarė 253 489 Lt (tarp jų PVM – 20 139 Lt). Be to, buvo parduota ir kitokio turto, t.y.
246 194 Lt gauta uţ parduotus automobilius, 103 310 Lt – uţ parduotas jubiliejines monetas,
ir apytiksliai 213 146 Lt – uţ parduotą įrangą (įskaitant ir IT), baldus ir gesintuvus.

Palūkanos, gautos uţ vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius
Per laikotarpį buvo gauta 1,7 mln. Lt palūkanų. Į šią sumą įtrauktos palūkanos uţ vertybinius
popierius, terminuotus indėlius ir taupomąsias sąskaitas.
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Palūkanų pajamos buvo apytiksliai 400 000 Lt maţesnės nei per ankstesnį periodą dėl to,
kad palūkanos uţ 591 mln. Lt ir 9,9 mln. Lt investicijas į Vyriausybės vertybinius popierius
bus gautos tik suėjus šių vertybinių popierių terminui - atitinkamai 2014 m. rugpjūtį ir 2013
m. rugsėjį.

Pajamos iš nuomos
Per laikotarpį buvo gauta 5 mln. Lt pajamų iš nuomos. Palyginus su periodu, pasibaigusiu
2012 m. gruodţio 31 d., pajamos padidėjo dėl to, jog buvo pasiektas susitarimas su
Krajbanka dėl Krajbanka centrinės būstinės Rygoje nuomos.

3.2

Išlaidos
Per laikotarpį iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. atliktų mokėjimų suma sudarė 22,8 mln. Lt,
veiklos išlaidos sudarė 7,1 mln. Lt, 14,7 mln. Lt (su PVM) išmokėta konsultantams ir 88 000
Lt išmokėta pirmos eilės kreditoriams.
Išlaidos apibendrinamos ţemiau:

Tūkst. Lt

Iki 2013 m.
gruodžio 31d.

Per 2013 m.

Iki 2013 m.

sausį-kovą

kovo 31d.

Veiklos sąnaudos
Darbuotojams

33.816

3.277

37.093

Patalpoms

7.582

887

8.469

Turtui

5.218

641

5.858

Ryšiams ir IT

8.882

1.959

10.841

Apsaugai ir draudimui

2.891

137

3.028

Kitos išlaidoss

1.573

209

1.782

59.962

7.109

67.071

96.883

14.695

111.578

9.181

88

9.269

38.895

913

39.808

Iš viso su veikla nesusijusios sąnaudos

144.959

15.696

160.655

Mokėjimai iš viso

204.921

22.805

227.726

Veiklos sąnaudos iš viso
Su veikla nesusijusios sąnaudos
Išlaidos ir išmokos konsultantams
Mokėjimai pirmos eilės kreditoriams
Kiti mokėjimai

Papildoma išsami informacija apie veiklos sąnaudas yra pateikiama toliau ataskaitoje. Su
veikla nesusijusių sąnaudų uţ ataskaitinį laikotarpį apibendrinimas:

•

Išlaidos ir išmokos konsultantams: per ataskaitinį laikotarpį konsultantams išmokėta
14,7 mln. Lt suma, susijusi su bankroto procedūra. Ši suma buvo patvirtinta Kreditorių
komiteto ir susikaupė iki šios ataskaitos laikotarpio.

•

Mokėjimai pirmos eilės kreditoriams: kaip buvo minėta ankstesnėje ataskaitoje, po 2012
m. gruodţio 17 d. teismo sprendimo aštuoniems pirmos eilės kreditoriams buvo
išmokėta 88 084 Lt suma.
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Veiklos apžvalga

4.1

Darbuotojų apžvalga
Kaip paţymėta mūsų ankstesnėje ataskaitoje ir kaip numatyta 2012 m. gruodį suderintame
darbuotojų skaičiaus maţinimo plane, kai kurių darbuotojų darbo sutartys pasibaigs 2013 m.
liepos 31 dieną. Dėl šios prieţasties kitą ketvirtį vėl bus vertinamos darbuotojų skaičiaus
maţinimo galimybės, siekiant nustatyti tolesnį darbuotojų poreikį.

4.2

Filialų tinklas
Bankroto administratorius nuolat vertina filialų tinklo bei vietinės infrastruktūros išlaikymo
būtinybę, atsiţvelgiant į paskolų portfelio geresnio administravimo aspektus bei tinklo
išlaikymo kaštus.

4.3

IT sistemos
Šiuo metu vykdoma IT programinės įrangos prieţiūros (aptarnauja samdoma įmonė) sutarčių
ir kaštų šiai prieţiūrai perţiūra, taip pat ir kitų ryšių bei IT sferos dalių aptarnavimo
perţiūra, ieškoma potencialių sutaupymo ar efektyvumo didinimo būdų.

4.4

Veiklos biudžetas
Bankroto administratorius ir banko „Snoras“ finansų komanda parengė visų 2013 metų
veiklos biudţetą, kuris balandţio 4 dieną buvo pristatytas Kreditorių komitetui.
Kreditorių komitetas patvirtino trijų mėnesių iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. veiklos biudţetą,
kuris sudaro 7,7 mln. Lt, bei 6,6 mln. Lt veiklos biudţetą 2013 m. antro ketvirčio
laikotarpiui. Faktiniai pirmojo ketvirčio mokėjimai sudarė 7,1 mln. Lt. Lentelėje ţemiau
detalizuojamos patirtos ir sukauptos sąnaudos per pirmąjį 2013 m. ketvirtį (skirtumas tarp
faktinių išlaidų ir biudţeto - 186 000 Lt).
Faktinės
Tūkst. Lt

Biudžetas

Skirtumas

Tūkst. Lt

Tūkst. Lt

3.655

3.645

(10)

Patalpoms

893

916

24

Turtui

766

817

50

1.961

2.054

93

137

159

23

Veiklos išlaidos
Darbuotojams

Ryšiams ir IT
Apsaugai ir draudimui
Kitos išlaidos
Iš viso

147

154

6

7.559

7.746

186

Skirtumas tarp numatyto biudţeto ir faktinių išlaidų susidarė dėl toliau nurodytų prieţasčių:

•

Patalpos: šiuo laikotarpiu išlaidų patirta maţiau, nes turto mokestis uţ nuosavybę
Rusijoje bus įtraukiamas į balandţio mėn. išlaidas, t.y., vėliau nei buvo prognozuota;
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4.5

•

Turtas: faktinės išlaidos buvo maţesnės uţ numatytas biudţete dėl maţesnių paskolų
administravimo kaštų;

•

Ryšiai ir IT: faktinės išlaidos buvo maţesnės uţ numatytas biudţete, kadangi kai kurios
išlaidos buvo perkeltos į balandţio mėnesį bei dėl bendro išlaidų sumaţėjimo; ir

•

Apsauga ir draudimas: neţymi draudimo suma buvo sutaupyta pardavus apdraustą
įmonės turtą.

Turtas pagal balansinę vertę
Kaip išsamiai paaiškinta bankroto administratoriaus ankstesnėje ataskaitoje, remiantis 2011
m. gruodţio mėn. 7 d. banko „Snoras“ balansu, apskaičiuota realizuojama banko „Snoras“
turto vertė sumaţėjo 4,1 mlrd. Lt, nuo 8 mlrd. Lt iki 3,9 mlrd. Lt, dėl atliktų atidėjinių.
Lentelėje ţemiau pateikiama dabartinė realizuojama banko „Snoras“ turto vertė, iš naujo
įvertinus atidėjinius. Dabartiniu vertinimu realizuojama banko „Snoras“ turto vertė,
atmetus potencialius teisminius ginčus, sudaro 3,1 mlrd. Lt. Banko „Snoras“ turto verčių
pasikeitimai pateikiami ţemiau:
Padėtis
Mln. Lt
Paskolos

Padėtis

Padėtis

2011-12-07 2012-12-31 Pasikeitimai

2013-03-31

2.574

1.507

(74)

1.433

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

697

1.227

(538)

689

Ilgalaikis turtas

305

270

(136)

134

Kitas turtas

153

151

4

155

Finansinis turtas

177

57

640

698

Investicijos į grupės įmones

7

6

0

6

Nematerialusis turtas

1

-

0

0

(104)

3.114

Viso

3.913

3.218

Atidėjiniai ir kiti pasikeitimai, atlikti per šį laikotarpį, yra paaiškinti ţemiau:

•

Paskolos: pirmą ketvirtį nebuvo didesnių refinansavimo ar kitokių pasikeitimų; 74 mln.
Lt judėjimas atspindi paskolų padengimo mokėjimus.

•

Pinigai ir pinigų ekvivalentai bei finansinis turtas: iš pinigų ekvivalentų rezervo buvo
įsigyta naujo finansinio turto (LR Vyriausybės vertybinių popierių).

•

Ilgalaikis turtas: ilgalaikio turto vertės balanse sumaţėjimui didţiausią įtaką turėjo turto
vertės koregavimas pagal išorinių turto vertintojų naujai pateiktus banko „Snoras“
turimo turto vertinimus.

•

Kitas turtas: padidėjo uţ skolas perimto turto vertė.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Snoro“ turto realizuojama vertė nėra galutinė ir gali
keistis, ypač dėl paskolų išieškojimo, dukterinių įmonių pardavimo bei nekilnojamojo ir kito
materialiojo turto realizavimo.
Be anksčiau minėto materialiojo turto, bankas „Snoras“ yra pradėjęs teisminius ginčus su
daugeliu trečiųjų šalių dėl turto susigrąţinimo. Teisminiai ginčai aprašomi ţemiau
esančiuose ataskaitos punktuose, tačiau sunku nustatyti galimų išieškojimų dydį šiame
etape.
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Bankroto eiga
Toliau ataskaitoje pateikiama informacija apie bankroto procese pasiektus rezultatus
svarbiausiose bankroto proceso srityse.

5.1

Materialaus turto realizavimas
Ţemiau pateikiama informacija apie pasikeitimus įvairiose turto klasėse.
i.

Banko turimas turtas

Bankroto administratoriui neseniai buvo pateikti 20-ties bankui priklausančių objektų (toliau
– Objektai) vertinimai. 16 iš šių objektų yra Lietuvoje, du – Latvijoje, vienas – Prancūzijoje
ir vienas - Ukrainoje.
Bankroto administratorius šiuo metu vertina, kurie iš šių Objektų galėtų būti parduoti iškart,
o kurie (tokie kaip banko centrinė būstinė ir filialai) vis dar yra naudojami ir galėtų būti
parduoti tik tada, kai bus nebenaudojami arba nereikalingi, vietoje jų išsinuomojus kitas
patalpas. Kai perţiūrėjimo procesas bus baigtas, visi Lietuvoje esantys pardavimui skirti
Objektai bus parduodami laikantis varţytinėms taikomo Vyriausybės nutarimo Nr. 831 (du
būtini aukcionai ir po jų sekantis laisvas pardavimas).
Dėl uţsienyje esančių Objektų bankroto administratorius šiuo metu laukia teisinės išvados,
patvirtinančios, ar nėra kokių nors teisinių apribojimų šių objektų pardavimui. Kai bus
patvirtintas pardavimo procesas, uţsienyje esančius Objektus bus galima parduoti Kreditorių
komiteto sprendimu, jei tokio prireiks.
ii.

Perimtas turtas

Šiuo metu bankas turi 64 uţ skolas perimto turto objektus (objektai yra perimti įgyvendinus
prievolės uţtikrinimo priemones). Tikėtina, kad perimamo uţ skolas turto daugės, nes
bankas tęsia terminuotų paskolų uţtikrinimo priemonių realizavimo procesą.
Kreditorių komiteto reikalavimu, bankroto administratorius susisiekė su Turto vertinimo
prieţiūros tarnyba (TVPT), kuri turės patvirtinti, kad perimtas turtas yra įvertintas pagal
galiojančius teisės aktus. Patvirtinus turto vertinimo atitikimą teisės aktams, perimamo
turto pardavimas bus vykdomas laikantis varţytinėms taikomo Vyriausybės nutarimo Nr. 831.
iii. Kilnojamasis turtas
Tęsiama kilnojamojo turto inventorizacija, apimanti įrenginių ir IT įrangos inventorizaciją.
Turima įranga parduodama, jei gaunami pasiūlymai atitinka Pardavimų politiką, patvirtintą
Kreditorių komiteto. Baigus inventorizaciją, turimas kilnojamasis turtas (t.y., toks turtas,
kuris nebenaudojamas kasdieninėje banko veikloje) bus parduodamas viešai. Tikimasi, kad,
baigus šį pardavimą, ţymiai pagerės parduoto turto rodikliai.

5.2

Paskolų darbo grupė
Per trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. iš paskolų „Snoras“ gavo 74 mln. Lt
(pagrindinės paskolos sumos) ir 14,6 mln. Lt (palūkanos bei mokesčiai), t.y. per šį laikotarpį
iš viso buvo gauta 88,5 mln. Lt. Be to, per šiuos tris mėnesius buvo perimta įkeisto turto
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(nepiniginio turto) uţ 6 mln. Lt. Paskolų portfelis sumaţėjo 4,2 mln. Lt, atliekant, kur
galima, įskaitymus su kreditorių reikalavimais, ir pakoreguojant uţsienio valiutos pozicijas.
Sėkmingai sumaţinęs paskolos aptarnavimo kaštus bei įsipareigojimų nevykdymą, bankroto
administratorius dabar vertina alternatyvias paskolų portfelio strategijas, kaip, pavyzdţiui,
viso arba dalies paskolų portfelio pardavimas.
Banko paskolų administravimo skyrius ir toliau dirba priţiūrimas bankroto administratoriaus
patarėjų, prisiimdamas vis daugiau atsakomybės uţ įprastinius paskolų aptarnavimo,
administravimo funkcijas, siekiant sumaţinti konsultavimo išlaidas.

5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų
tenkinimas
Iš 221 kreditorių reikalavimų, įtrauktų į pradinį ginčijamą sąrašą, Vilniaus apygardos teismui
(toliau – Teismas) liko išspręsti apie 40 reikalavimų. Be to, lieka neišspręsti apie 112
ginčijamų reikalavimų, susijusių su veiksmais, kurių buvo imtasi Teismo įpareigojimu, t.y. iš
pradţių telefonu, paskui raštu susisiekiant su visais kreditoriais. Didţioji šių reikalavimų
dalis laukia, kol Teismas paskelbs posėdţių, kuriuose bus sprendţiamas šių reikalavimų
tvirtinimo klausimas, datas. Per ataskaitinį laikotarpį Teismui buvo pateiktas detalus
neišspręstų reikalavimų sąrašas. Tokio sąrašo pateikimas padės Teismui greičiau priimti
nutarimus.
Per laikotarpį teisme buvo nagrinėjama keletas ginčijamų reikalavimų, iš kurių
reikšmingiausias buvo susijęs su „Delovye Investicii OOO“ (toliau – „Delovye“) ieškiniu.
Ţemiau pateikiama su šiuo ieškiniu susijusi informacija.
2013 m. kovo 26 d. teismas atmetė pradinį „Delovye“ ieškinį, įvertintą maţdaug 1,6 mlrd.
Lt. ir patvirtino jų reikalavimą 4,7 mln. Lt sumai. „Delovye“ pateikė atskirąjį skundą dėl
ginčijamos kreditorinio reikalavimo dalies. Atsiliepimas į atskirąjį skundą turi būti pateiktas
iki 2013 m. geguţės 3 d., po to bus paskirta skundo nagrinėjimo apeliaciniame teisme data.
Per ataskaitinį laikotarpį buvo išmokėta 88 084 Lt suma aštuoniems buvusiems banko
darbuotojams. Liko tik du buvę banko darbuotojai, kurių reikalavimus turi išspręsti Vilniaus
apygardos teismas. Dėl vieno iš likusių dviejų darbuotojų, kuriems buvo nesumokėta,
bankroto administratorius pateikė teismui prašymą atmesti reikalavimą, nurodydamas, kad
pareiškėjas yra susijęs su banko akcininkais. Kitas čia minėtas darbuotojas mirė, ir jo
artimieji nurodė, kad maţai tikėtina, kad jie tęs bylinėjimąsi.
Kaip buvo detalizuota ankstesnėje ataskaitoje, AB banke „Finasta“ šiuo metu laikoma 189,9
mln. Lt „Snoro“ lėšų, kurios buvo skirtos banko „Snoras“ akcijoms, kurios nebuvo išleistos
prieš bankroto bylos iškėlimą, apmokėti. Bankas „Snoras“ sėkmingai apgynė savo poziciją
pirmosios instancijos teisme ir apeliaciniame teisme, tačiau ieškovai pateikė skundą
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Bankas „Snoras“ ir toliau gins savo poziciją, ir, jei tai bus
padaryta sėkmingai, šios lėšos bus įskaitytos į banko turtą, taip pat tokia pačia suma
padidės kreditorių reikalavimai.
Ţemiau pateiktoje lentelėje nurodytas iki 2013 m. kovo mėn. 31 d. teismui pateiktų
reikalavimų skaičius ir jų vertė, įskaitant sumas, kurios jau buvo išmokėtos pirmos eilės
kreditoriams:
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Reikalavimo eilė
1
2
3
4
7
Viso

Patvirtintų reikalavimų skaičius Patvirtintų reikalavimų suma, Lt
1.386
9.349.682
2
3.961.633.268
6
14.437.264
17.141
2.642.819.719
20
204.648.570
18.555
6.832.888.503

Nuo praėjusios ataskaitos parengimo, teismas priėmė dar 45 ieškinius, du iš kurių yra pirmos
reikalavimų eilės, keturi yra trečios eilės, du yra septintos eilės ir likę 37 yra ketvirtos
reikalavimų eilės.
Reikalavimų tenkinimo eilės nurodytos pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus. Lietuvos
Respublikos Konstituciniam Teismui yra pateiktas prašymas išnagrinėti, ar įstatymo
nuostata, pagal kurią IID reikalavimas priskiriamas antros eilės kreditorių reikalavimams, o
SODROS reikalavimas – trečios eilės kreditorių reikalavimams, neprieštarauja Konstitucijai.
Kaip jau buvo minėta, priėmus pareiškėjams palankų sprendimą, reikalavimų tenkinimo
tvarka pasikeistų.
Per ataskaitinį laikotarpį išspręsti keli kreditorinių reikalavimų perleidimo atvejai. Iki
ataskaitinio periodo pabaigos bankroto administratorius yra gavęs 60 kreditorinių
reikalavimų perleidimų. Iš jų 30 buvo patvirtinti, du buvo atšaukti, keturi buvo atmesti ir 17
laukia teismo posėdţio paskyrimo.
Be to, vienas reikalavimas buvo patvirtintas be lėšų įskaitymo klausimo nagrinėjimo, vieno
sprendimo dėl reikalavimo priėmimas buvo sustabdytas laukiant Konstitucinio Teismo
nutarimo, vienas sprendimas apskųstas ir yra keturi nauji prašymai, kurie buvo pateikti
neseniai.
Šie duomenys buvo parengti remiantis visais sprendimais, priimtais iki 2012 m. kovo 31 d.
Nuo to laiko priimta nemaţai nutarčių, apie kurias bus informuojama kitose ataskaitose.
Kaip buvo minėta ankstesnėje ataskaitoje, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui buvo pateikti
kasaciniai skundai dėl keliems kreditoriams palankių teismo sprendimų, kuriais buvo
pripaţintos negaliojančiomis indėlių sertifikatų ar obligacijų sutartys. Per šį laikotarpį
Lietuvos Respublikos apeliacinis teismas atmetė tris su obligacijomis susijusius reikalavimus.

5.4

Bylinėjimasis

5.4.1 Kaimanų salų fondų išpirkimas
Per 2013 m. kovo mėnesį bankroto administratorius uţtikrino investicijų Kaimanų salų
fonduose išpirkimą. Derybos su Kipro įmonėmis, turinčiomis įkeitimu uţtikrintų paskolų,
tęsiasi ir 2013 m. balandţio mėnesį.
Pasibaigus šiam procesui (jį tikimasi baigti 2013 m. balandţio mėnesį), laukiama, kad
grynųjų pinigų ir teisių į turtą Snoro kreditorių naudai bus grąţinta apytiksliai 180 mln. Lt
sumai.
Minėtas paskolas ir toliau administruoja banko „Snoras“ paskolų padalinys.
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5.4.2 Šveicarija
Per ataskaitinį periodą tęsėsi ieškinių Šveicarijoje įvertinimo procesas, ir vienas reikšmingas
ieškinys buvo išnagrinėtas. Be to, bankas „Snoras“ buvo pripaţintas nukentėjusiuoju
baudţiamajame tyrime, kurį atliko Šveicarijos prokuratūra.
Bankroto administratorius tikisi, kad kitoje ataskaitoje kreditoriams galės pateikti
išsamesnę informaciją, susijusią su šiuo klausimu.

5.4.3 Civilinis ieškinys prieš V. Antonovą ir R. Baranauską
2012 metų geguţės mėnesį bankas „Snoras“ pateikė civilinį ieškinį V. Antonovui ir R.
Baranauskui, o 2012 m. geguţės mėn. 18 d. teismas išdavė arešto orderį ne maţesnei kaip
492 mln. eurų sumai.
Kaip jau minėta 2012 m. gruodţio mėnesio ataskaitoje, V. Antonovas kreipėsi į Jungtinės
Karalystės teismą, prašydamas atidėti civilinio ieškinio nagrinėjimą, kol bus priimtas
sprendimas dėl jo ekstradicijos bei dėl arešto orderio panaikinimo. V. Antonovo prašymus
Anglijos teismas nagrinėjo 2012 m. lapkričio mėn., o sprendimas buvo priimtas 2013 m.
vasario 4 dieną. Visi V. Antonovo prašymai buvo atmesti. Bankroto administratorius laukia
galutinio teismo sprendimo dėl V. Antonovo turto atskleidimo, ir toliau, kur galima, siekia
uţtikrinti arešto orderio įgyvendinimą ir deda pastangas palaikant civilinį ieškinį teisme.
Kaip dalinį mokėjimą bankas „Snoras“ 2013 balandţio mėnesį gavo 220 000 GBP (apytiksliai
880.000 Lt) sumą.
Kaip ir tikėtasi, V. Antonovas apskundė 2013 metų vasario mėnesio sprendimą apeliacinės
instancijos teismui, todėl dabar bankroto administratorius laukia pranešimo, ar bus
suteiktas leidimas minėto skundo nagrinėjimui.
Civiliniame ieškinyje V. Antonovas turės pristatyti savo gynybos argumentus iki 2013 m.
geguţės mėnesio, tačiau šie terminai priklauso ir nuo jo skundo nagrinėjimo apeliacinės
instancijos teisme.

5.4.4 36 mėnesių sandorių apţvalga
Kaip jau pranešėme anksčiau, bankroto administratorius baigė analizuoti sandorius, kuriuos
sudarė „Snoras“ per 36 mėnesius iki nutarties iškelti bankroto bylą dienos, kaip numato
Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas. Gauti rezultatai buvo pristatyti Kreditorių
komitetui, nemaţai ieškinių buvo pateikta Lietuvos ir Latvijos teismuose. Šie ieškiniai toliau
bus nagrinėjami teismuose, o visi šių procesų rezultatai bus kaip įmanoma anksčiau
pristatyti kreditoriams.

5.5

Dukterinių įmonių pardavimas

5.5.1 „Finasta“ grupė
„Finasta“ grupė susideda iš septynių juridinių vienetų, kuriuos visiškai valdo AB „Finasta
Holding“ - dukterinė banko „Snoras“ įmonė.
Bankroto administratorius tęsia derybas su keletu investuotojų, taip pat yra nustatyta data,
iki kurios galimi investuotojai turėtų Lietuvos bankui pristatyti paraiškas dėl „Finasta“
grupės įsigijimo. Šiuo metu nėra ţinoma, ar kuris nors iš galimų investuotojų suspės iki
nurodyto termino pristatyti paraišką. Gavęs paraiškas, Lietuvos bankas turės 60 darbo dienų
kiekvienai jų apsvarstyti ir įvertinti, ar galima investuotojui išduoti leidimą pirkti banką
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„Finasta“ (šis terminas galės būti pratęstas iki 80 darbo dienų). Paţymėtina, jog tiek
paraiškos pateikimo, tiek jos įvertinimo procesai yra sudėtingi bei uţimantys daug laiko.

5.5.2 Snoro lizingas
UAB „Snoro lizingas“ - tai bankui „Snoras“ visiškai priklausanti dukterinė įmonė, daugiausia
teikianti paskolas vartotojams įsigyjant buityje naudojamus įrenginius.
Atsiţvelgiant į bankroto administratoriaus rekomendaciją, Kreditorių komitetas pritarė
dukterinės įmonės UAB „Snoro lizingas“ pardavimui suinteresuotai šaliai. Su šiuo
investuotoju yra tęsiamos derybos, siekiant uţbaigti sandorį kaip galima greičiau. Šiuo metu
tikimasi bendrovę UAB „Snoro Lizingas“ parduoti atskirai nuo „Finasta“ grupės.

5.5.3 Snoras Media
UAB „Snoras Media“ - tai bankui „Snoras“ visiškai priklausanti dukterinė įmonė, kuriai
priklauso 34% akcijų bendrovėje UAB „Lietuvos Rytas“, kuri yra didţiausia spaudos grupė
Lietuvoje. Bankroto administratorius šiuo metu rengiasi pardavimo procesui bei vykdo
teisinių konsultantų, kurie atstovaus bankroto administratorių įmonės UAB „Lietuvos Rytas“
akcijų dalies pardavimo procese, paslaugų pirkimo procedūrą.
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Tolesni veiksmai
Tęsiant bankroto procedūrą, per kitus tris mėnesius bus siekiama:

•
•
•

tęsti „Finasta“ grupės bendrovių ir UAB „Snoro lizingas“ pardavimo procesą;

•

dirbti su teisininkais ir banko „Snoras“ darbuotojais ginčuose dėl ginčijamų reikalavimų
ir teikiant Teismui pasiūlymus dėl kreditorių reikalavimų pakeitimų;

•
•
•

uţbaigti Kaimanų salų fondų struktūros panaikinimą;

•

uţbaigti banko paskolų portfelio pardavimo strategiją.

tęsti nekilnojamojo turto ir uţ skolas perimto turto portfelio pardavimą;
uţbaigti kilnojamojo turto pardavimo strategiją kiekvienai turto klasei ir uţtikrinti, kad
pardavimo procesą lydės plati ir vieša reklaminė kampanija;

tęsti veikos išlaidų perţiūrėjimą ir, kur galima, jas sumaţinti;
toliau aktyviai tęsti darbus, susijusius su visais galimais banko „Snoras“ teisminiais
ginčais, kur yra didelė tikimybė susigrąţinti didelės vertės turtą; ir

Kitą ataskaitą, apimančią trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. birţelio 30 d., bankroto
administratorius parengs 2013 m. rugpjūčio mėnesį.
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Bankrutavusi akcinė bendrovė bankas „Snoras”
A. Vivulskio Str. 7
LT-03221
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www.snoras.com

