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Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo
Šią ataskaitą (toliau – ataskaita) parengė akcinės bendrovės banko „Snoras“ (toliau – „Snoras“) bankroto administratorius
kreditorių komiteto, išrinkto 2012 m. birželio 12 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu, (toliau – kreditorių
komitetas), prašymu.
Ataskaitoje pateikta informacija pagrįsta bankroto administratoriaus iki 2014 m. rugsėjo 30 d. gauta informacija ir atliktais
tyrimais.
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, jų 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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Įvadas
Ši ataskaita kreditoriams apima finansinės informacijos ir bankroto veiklos santrauką per
devynių mėnesių laikotarpį iki 2014 m. rugsėjo 30 d. (toliau – Laikotarpis).
Dar liko nemažai klausimų, kuriuos būtina išspręsti vykstant bankroto procesui. Kreditoriams
mokėtinos sumos galiausiai priklausys nuo:


bendros pinigų sumos, kurią bankroto administratoriui pavyks susigrąžinti
administruojant „Snoro“ turtą;



patvirtintos kreditorinių reikalavimų „Snoro“ bankroto byloje sumos ir šių reikalavimų
eiliškumo; ir



per bankroto procesą patirtų išlaidų.
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2

Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių ir rezultatų, pasiektų per 9 mėnesius iki 2014 m.
rugsėjo 30 d., apžvalga
Svarbiausi bankroto proceso įvykiai ir atlikti darbai per Laikotarpį:

Realizavimas

•

Per bankroto procesą iki laikotarpio pabaigos gautos bendros įplaukos sudaro
2,4 mlrd. Lt, iš kurių 522,7 mln. Lt buvo gauta per Laikotarpį.

•

Įplaukos už paskolų administravimą (palūkanos ir pagrindinės paskolų sumos) nuo
paskyrimo sudaro daugiau nei 1,3 mlrd. Lt, iš kurių 240,7 mln. Lt buvo gauta per
Laikotarpį.

•

Bankroto administratorius ir toliau glaudžiai bendradarbiauja su kreditorių komitetu ir
nekilnojamojo turto agentais, kad rastų tinkamiausią strategiją, kaip realizuoti bankui
priklausančių ir perimtų nekilnojamojo turto objektų (toliau – nekilnojamojo turto
objektai) portfelį. Nekilnojamojo turto objektai, esantys Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje,
parduodami viešosiose varžytinėse pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Nekilnojamojo
turto objektai, esantys kitose jurisdikcijose, parduodami įprastu būdu. Laikotarpio
pabaigoje buvo susitarta dėl 58 nekilnojamojo turto objektų pardavimo, šio pardavimo
bendra suma sudaro 94,3 mln. Lt.

•

Pirmasis paskolų portfelio pardavimo etapas buvo užbaigtas 2014 m. sausio mėn., o
2014 m. birželio mėn. iš atrinktų investuotojų buvo gauti antrojo etapo pasiūlymai. Po
tolesnių derybų buvo gauti priimtinesni pasiūlymai, kurie buvo įvertinti atsižvelgiant į
kitus galimus variantus ir pateikti kreditorių komitetui rugsėjo pradžioje. Derybos su
pagrindiniu konsorciumu nusitęsė į spalį.

•

Derybos buvo vedamos su trimis konkurso dalyviais, kurie buvo suinteresuoti pirkti
„Finastos“ bankų grupę (toliau – „Finasta“) ir kurie visi kreipėsi į Lietuvos banką dėl
patvirtinimo ir vėliau gavo leidimą. Galutiniai visų investuotojų pasiūlymai buvo gauti
rugsėjo mėnesį.

•

Bankroto administratorius užtikrino, jog būtų apsaugota 187,9 mln. Lt suma, kuri buvo
laikoma „Finastoje“ neišleistoms akcijoms apmokėti. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kurioje nurodyta, jog lėšos, gautos neišleistoms
akcijoms, yra bankrutuojančios įmonės nuosavybė.

Bylinėjimasis

•

Bankroto administratorius analizuoja galimus pareikšti teisinius reikalavimus, kurių
galima bendra vertė sudaro apie 2,4 mlrd. Lt. Tačiau kai kurie iš šių reikalavimų iš
dalies sutampa, todėl šiame etape galutinė galima susigrąžinti suma lieka neaiški.

•

Daug nuveikta tiriant lėšų, kurias, kaip įtariama, didelėmis sumomis pasisavino buvę
akcininkai, judėjimą. Tai apima visame pasaulyje galiojančio nutarimo, įšaldyti vieno iš
buvusių akcininkų turtą, gavimą. Šio nutarimo maksimali vertė 1,7 mlrd. Lt. Ši Londone
vykdoma procedūra buvo sustabdyta dėl teismo posėdžio, paskirto V. Antonovo ir
R. Baranausko ekstradicijos byloje. Visame pasaulyje galiojantis nutarimas įšaldyti turtą
lieka galioti, ir bankroto administratorius laukia šio posėdžio rezultatų.

•

Bankroto administratorius ir toliau atlieka veiksmus, lemiančius, jog didelė pažanga yra
pasiekta dėl ieškinių pareiškimo galimiems atsakovams Šveicarijoje dėl įtariamo turto
pasisavinimo. Šių ieškinių vertė sudaro apie 1,6 mlrd. Lt.
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•

Bankroto administratoriui pavyko pasiekti, kad būtų priimti du teismo sprendimai:
vienas dėl R. Baranausko, o kitas – dėl V. Antonovo, O. Jampolskajos, A. Antonovo ir
T. Antonovos. Visa suma pagal šiuos sprendimus sudaro 24,8 mln. Lt. Šių sprendimų
vykdymo užtikrinimo galimybės dar tebesvarstomos.

Kreditoriai

•

Buvo pateikta daugiau nei 29 500 kreditorinių reikalavimų, ir po to kai jie buvo įvertinti
bankroto administratoriaus ir pateikti teismui, 18 557 kreditorinių reikalavimų, kurių
bendra vertė sudaro 6,8 mlrd. Lt, teismo buvo patvirtinti. Visi likę pirmosios eilės
kreditorių reikalavimai buvo patvirtinti teismo ir sumos išmokėtos kreditoriams.

•

Išmokėjimas antrosios eilės kreditoriui per Laikotarpį sudaro 1,4 mlrd. Lt pagal antrąjį,
trečiąjį ir ketvirtąjį mokėjimo planus, kuriuos patvirtino teismas. Bendra suma,
išmokėta antros eilės kreditoriui iki Laikotarpio pabaigos, buvo 1,7 mlrd. Lt.

Veiklos apžvalga

•

2.2

Bankroto administratorius ir toliau periodiškai tikrina darbuotojų poreikį. Bendras
darbuotojų skaičius per keletą etapų buvo sumažintas nuo 1 397 (bankroto pradžioje) iki
123 (laikotarpio pabaigoje) darbuotojų.

Reikšmingi įvykiai nuo 2014 m. rugsėjo 30 d.


2014 m. lapkričio 4 d. kreditorių komiteto susitarimas vesti derybas dėl galutinės
paskolų portfelio pardavimo sutarties.



2014 m. spalio 23 d. kreditorių komiteto susitarimas dėl „Finastos“ bankų grupės
pardavimo bendrovei „Invalda LT“.



2014 m. spalio 2 d. kreditorių komiteto susirinkime, svarstydamas bankroto
administratoriaus rekomendacijas, kreditorių komitetas nusprendė patvirtinti taikos
sutartį su bendrove „Ernst & Young Baltic“ ryšium su banko reikalavimu dėl aplaidžiai
atlikto audito. Šis sprendimas kreditorių buvo apskųstas.



2014 m. spalio 16 d. kreditorių komiteto susirinkime kreditorių komitetas priėmė
sprendimą patvirtinti bankroto administratoriaus Neilo Cooperio atsistatydinimo
pareiškimą ir kreiptis į teismą dėl jo atsistatydinimo.



2014 m. spalio 16 d. kreditorių komitetas priėmė sprendimą prašyti teismo naujuoju
banko bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valnetas“ (atsakingasis asmuo –
Gintaras Adomonis).
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2.3

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

Ateities strategija

Materialiojo
turto
realizavimas:
Bankui
priklausantys
nekilnojamojo
turto objektai

Perimti
nekilnojamojo
turto objektai

•

Bankui priklausė 25 nekilnojamojo turto objektai, įskaitant keturis
objektus, esančius užsienyje. Nekilnojamojo turto objektai
Lietuvoje apima filialų tinklą.

•

Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo parduota dešimt iš filialams
nepriskiriamų nekilnojamojo turto objektų, o bendra jų realizavimo
vertė sudarė 11 mln. Lt. Du neparduotus nekilnojamojo turto
objektus banko nekilnojamojo turto agentai tebereklamuoja, kad
jie būtų parduoti.

•

Banko filialų tinklą sudaro dešimt nekilnojamojo turto objektų:
devyni iš jų priklauso bankui, įskaitant pagrindinę buveinę Vilniuje.
2014 m. liepos 31 d. buvo uždarytas Utenos filialas. Šiam
nekilnojamojo turto objektui bus atliktas nepriklausomas
vertinimas, ir šis turtas bus įtrauktas į sąrašą objektų, kurie bus
parduodami būsimų varžytinių metus.

•

Bankroto administratorius toliau vertina regioninio tinklo poreikį
pagal bendrą bankroto strategiją. Kai pagal poreikį filialų taps per
daug, jie bus uždaromi ir pasiūlomi parduoti būsimose varžytinėse.
Tai glaudžiai susiję su sprendimu dėl paskolų portfelio pardavimo.

•

Keturi užsienio nekilnojamojo turto objektai yra Prancūzijoje,
Latvijoje (du) ir Ukrainoje. Per laikotarpį buvo susitarta dėl dviejų
Latvijoje esančių nekilnojamojo turto objektų pardavimo. Vienas iš
jų buvo parduotas iki Laikotarpio pabaigos, o antrąjį tikimasi
parduoti iki 2014 m. lapkričio 30 d.

•

Rengiant šią ataskaitą, buvo susitarta dėl Ukrainoje esančio
nekilnojamojo turto objekto, tačiau pardavimo procesas dar
neužbaigtas. Prancūzijoje esantis nekilnojamojo turto objektas dar
neparduotas, mūsų nekilnojamojo turto agentai jį tebereklamuoja,
siekdami parduoti.

•

Perimti nekilnojamojo turto objektai Lietuvoje tebėra
pardavinėjami viešosiose varžytinėse pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus. Jeigu nekilnojamojo turto objektai neparduodami
antrųjų varžytinių metu, jie parduodami įprastu būdu.

•

Vykdant banko politiką dėl nevykdomų hipoteka užtikrintų paskolų
valdymo, perimto nekilnojamojo turto skaičius periodiškai auga.
Visiems naujai perimtiems nekilnojamojo turto objektams
atliekamas nepriklausomas vertinimas ir šie objektai siūlomi
parduoti viešai per varžytines.

•

Užsienyje esantys perimti nekilnojamojo turto objektai parduodami
pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, jeigu tai padaryti įmanoma ir
komerciškai naudinga. Kai to padaryti neįmanoma, nekilnojamojo
turto objektas parduodamas remiantis geriausia atitinkamos šalies
patirtimi ir praktika.
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Veiklos sritis

Ateities strategija

Kilnojamasis
turtas

•

Kadangi banko veikla nutraukta, filialų tinklo ir pagrindinės buveinės
kilnojamasis turtas viršija poreikį. Šis turtas periodiškai
perduodamas centrinei įstaigai ir pardavinėjamas viešuosiuose
aukcionuose.

•

Aukcionų rezultatai nuolat stebimi, siekiant užtikinti, kad šis
procesas duotų kuo didesnę grąžą kreditoriams.

•

Kitas kilnojamasis turtas apima transporto priemones, parduodamas
per profesionalius aukcionų kanalus, kai viršija poreikį.

•

Pritarus paskolų portfelio pardavimui, su investuotojų konsorciumu
deramasi dėl galutinės sutarties ir perdavimo plano.

•

Tam kad būtų pasiektas planuotas surenkamų įmokų lygis bei būtų
galima kontroliuoti nevykdomų įsipareigojimų skaičių, paskolų
portfelis yra aktyviai valdomas.

•

Bankroto administratorius ir toliau priims bei analizuos naujus
kreditorių reikalavimus, derins apdraustų kreditorių reikalavimus su
valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ (IID)
reikalavimu, perduos ginčijamus reikalavimus svarstyti teismui ir
peržiūrės kreditorių reikalavimus dėl neįvykusios akcijų emisijos,
atsižvelgiant į teismo sprendimą dėl „Finastoje“ esančių lėšų.

•

Bankroto administratorius ir toliau bendradarbiaus su iš banko
darbuotojų sudaryta teisininkų komanda ir paskirtais teisiniais
patarėjais dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teisme nagrinėjamų
klausimų, susijusių su indėlių sertifikatais ir obligacijomis.

Bylinėjimasis

•

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

Dukterinių
įmonių
pardavimas

•

Tikimasi, kad „Finastos“ pardavimas bus užbaigtas per ketvirtąjį
ketvirtį.

Kita veikla

•

Kreditorių komitetas 2014 m. spalio 16 d. vykusiame susirinkime
nusprendė pritarti bankroto administratoriaus Neilo Cooperio
atsistatydinimui.

•

Kreditorių komitetas baigė naujojo bankroto administratoriaus
atrankos procedūrą, ir 2014 m. spalio 28 d. teismas patvirtino UAB
„Valnetas“ (atsakingasis asmuo – Gintaras Adomonis) paskyrimą
naujuoju bankroto administratoriumi. Ši teismo nutartis įsiteisėjo
2014 lapkričio 5 dieną, kai baigėsi terminas atskiriesiems skundams
dėl šios nutarties pateikti.

Paskolos

Sprendimų dėl
kreditorių
reikalavimų
priėmimas ir
šių reikalavimų
tenkinimas

Bankroto administratoriaus ataskaita bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ kreditoriams

5

3

Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Toliau pateiktoje lentelėje parodytos piniginės įplaukos per laikotarpį, taip pat bendros
įplaukos nuo bankroto pradžios.

Iš viso iki
2013 m.
gruodžio
31 d.

3 mėnesių
laikotarpis
nuo sausio
14 d. iki
kovo 14 d.

3 mėnesių
laikotarpis
nuo
balandžio
14 d. iki
birželio
14 d.

3 mėnesių
laikotarpis
nuo liepos
14 d. iki
rugsėjo
14 d.

9 mėnesių
laikotarpis
nuo sausio
14 d. iki
rugsėjo
14 d.

Iš viso iki
2014 m.
rugsėjo
30 d.

7 694

95

159

154

408

8 102

Už vertybinius popierius gautos
palūkanos ir palūkanos už
laikomus pinigų likučius

12 872

2 836

2 523

9 064

14 423

27 296

Paskolų palūkanos ir mokesčiai

146 584

11 280

9 904

9 607

30 791

177 375

167 150

14 211

12 586

18 825

45 622

212 772

Už paskolas grąžinamos lėšos

913 059

41 264

85 521

83 109

209 894

1 122 953

Lėšos finansinėse įstaigose

563 604

111

185 984

1 851

187 945

751 549

Finansinis turtas

193 942

776

571

458

1 805

195 747

Investicijos į dukterines įmones

17 596

-

-

-

-

17 596

Ilgalaikis turtas, investicijos ir
kitas turtas

17 591

13 269

25 111

41 680

80 060

97 651

Kaimanų salų paskolų grąžinimo
lėšos (pervestos iš įšaldytos
sąskaitos)

37 489

(2 596)

-

-

(2 596)

34 893

894

-

-

-

-

894

1 911 325

67 036

309 773

145 922

522 731

2 434 056

Tūkst. Lt
Pajamos
Pajamos iš nuomos

Iš viso pajamų
Turto realizavimas

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 0,4 mln. Lt. Nuo bankroto administratoriaus paskyrimo
pajamų iš nuomos iš viso surinkta 8,1 mln. Lt.
Kaip nurodyta ataskaitoje už laikotarpį iki 2013 m. birželio 30 d., bankas „Krajbanka“ įteikė
bankroto administratoriui oficialų pranešimą apie ketinimą palikti nekilnojamojo turto
objektą Rygoje, o 2013 m. birželio 20 d. šį objektą paliko. Nuo tos dienos pajamos iš
nuomos labai sumažėjo. Reklamuoti nekilnojamojo turto objektą pardavimui buvo paskirta
bendrovė „Colliers Latvia“. 2014 m. rugsėjo 5 d. objektas buvo parduotas.

Už vertybinius popierius gautos palūkanos ir palūkanos už laikomus pinigų
likučius
Nuo bankroto administratoriaus paskyrimo buvo gauta 27,3 mln. Lt, iš kurių 14,4 mln. Lt
buvo surinkta 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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Už paskolas grąžinamos lėšos
Per Laikotarpį iš už paskolas grąžinamų lėšų ir refinansavimo iš viso gauta 209,9 mln. Lt.
Be aukščiau nurodyto, dėl nevykdomų paskolų sutarčių buvo perimta turto už 5,3 mln. Lt
(areštuotas užstatas). Balansinei paskolų portfelio vertei įtakos turėjo likutinės leidžiamo
įskaitymo ir užsienio valiutos pokyčiai, kurie sudaro 2,3 mln. Lt. Tai išsamiau aptarsime
4.5 skyriuje.
Bendros pajamos iš grąžintinų paskolų nuo bankroto administratoriaus paskyrimo dienos
sudaro daugiau nei 1,3 mlrd. Lt.

Lėšos finansinėse įstaigose
Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartį, kuria buvo patvirtinta, kad banke
„Finasta“ laikomos lėšos, susijusios su „Snoro“ neišleistomis akcijomis, yra bankrutuojančios
įmonės nuosavybė, per šešis mėnesius iki 2014 m. birželio 30 d. šios lėšos bendroje
186,1 mln. Lt sumoje buvo priskirtos bankui. Po Lietuvos apeliacinio teismo sprendimo
liepos mėnesį buvo dar priskirtas likutis, siekiantis 1,9 mln. Lt.

Finansinis turtas
Pajamos, gautos per laikotarpį iš finansinio turto, kurį bankas turėjo iki bankroto, iš viso
sudaro 1,8 mln. Lt.

Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Bendros pajamos iš ilgalaikio turto, investicijų ir kito turto pardavimo per laikotarpį buvo
80,0 mln. Lt. Tai apėmė įplaukas iš banko nekilnojamojo turto pardavimo už 79,2 mln. Lt, iš
kurių 36,0 mln. Lt sudarė perimtas turtas, o 43,1 mln. Lt – bankui priklausantys
nekilnojamojo turto objektai. Lėšos, gautos per laikotarpį iš transporto priemonių ir kito
kilnojamojo turto pardavimo, sudarė 0,9 mln. Lt.
Bendros pajamos, gautos iš ilgalaikio turto, investicijų ir kito turto pardavimo nuo bankroto
administratoriaus paskyrimo dienos, iš viso sudaro 97,7 mln. Lt.

Kaimanų salų paskolos
Per Laikotarpį sumokėta 2,6 mln. Lt suma yra susijusi su galutiniu sąlyginio deponavimo
atsiskaitymo išlaidų padengimu.
Atkreiptinas dėmesys, kad po 2013 m. balandžio mėn. surinktos įplaukos, susijusios su
Kaimanų salų paskolomis, yra įtrauktos į bendrą paskolų grąžinimo lėšų ir palūkanų sumą,
kaip parodyta pajamų lentelėje.

3.2

Išlaidos ir kreditoriams išmokėtos sumos
Visi mokėjimai per Laikotarpį sudarė 1,4 mlrd. Lt (su PVM), įskaitant 17,5 mln. Lt veiklos
išlaidų, 20,8 mln. Lt specialistų išlaidų ir 1,4 mlrd. Lt kreditoriams išmokėtų sumų.
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytos išmokos per Laikotarpį, taip pat bendros išlaidos nuo
bankroto pradžios:
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Iš viso iki
2013 m.
gruodžio
31 d.

3 mėnesių
laikotarpis
nuo sausio
14 d. iki
kovo 14 d.

3 mėnesių
laikotarpis
nuo
balandžio
14 d. iki
birželio
14 d.

3 mėnesių
laikotarpis
nuo liepos
14 d. iki
rugsėjo
14 d.

9 mėnesių
laikotarpis
nuo sausio
14 d. iki
rugsėjo
14 d.

Iš viso iki
2014 m.
rugsėjo
30 d.

Darbuotojams

47 539

3 732

3 106

2 361

9 198

56 737

Patalpoms

10 665

926

742

722

2 390

13 055

7 930

380

417

496

1 293

9 223

14 775

1 032

1 125

658

2 815

17 590

Saugumui ir draudimui

3 547

184

124

132

440

3 988

Kitos išlaidos

2 457

467

622

266

1 355

3 812

86 913

6 720

6 136

4 636

17 491

104 404

140 702

5 884

6 796

8 146

20 826

161 528

42 398

2 106

-

-

2 106

44 503

183 100

7 989

6 796

8 146

22 931

206 031

Išmokos pirmosios eilės
kreditoriams

9 362

-

-

-

-

9 362

Išmokos antrosios eilės
kreditoriams

375 000

500 000

50 000

800 000

1 350 000

1 725 000

Iš viso išmokų kreditoriams

384 362

500 000

50 000

800 000

1 350 000

1 734 362

Iš viso išmokų

654 374

514 709

62 931

812 782

1 390 422

2 044 797

Tūkst. Lt
Veiklos išlaidos

Turtui
Ryšiams ir IT

Iš viso veiklos išlaidų
Ne veiklos išlaidos
Išlaidos ir išmokos specialistams
Kitos išmokos
Iš viso ne veiklos išlaidų
Išmokos kreditoriams

Bankroto administratorius siekia nuolat gerinti banko veiklos išlaidų efektyvumą, reguliariai
peržvelgia visas išlaidas, siekdamas išsiaiškinti, kur būtų galima sutaupyti.
Bankroto proceso efektyvumą ir didesnę naudą kreditoriams užtikrinančios išlaidos
specialistams peržvelgiamos kiekvieną mėnesį kartu su kreditorių komitetu, siekiant
užtikrinti, jog šios išlaidos sukuria pridėtinę vertę ir šias išlaidas būtų galima kiek įmanoma
sumažinti.
Daugiau informacijos apie naujausias veiklos išlaidas pateikta šios ataskaitos 4 skyriuje.
Ne veiklos išlaidos per laikotarpį yra šios:

•

Išlaidos ir išmokos specialistams: per Laikotarpį dėl bankroto proceso specialistams buvo
išmokėta 20,8 mln. Lt.
Pažymėtina, kad išlaidos ir išmokos specialistams per laikotarpį nėra mokėjimai už
išlaidas, patirtas per devynių mėnesių laikotarpį iki 2014 m. rugsėjo 30 d. Dauguma
mokėjimų, susijusių su išlaidomis ir išmokomis specialistams, buvo atlikta dėl išlaidų,
patirtų iki 2014 m. birželio 30 d. Uždelsta buvo dėl to, kad užtruko užbaigti visas
būtinas ataskaitas ir gauti kreditorių komiteto pritarimą bei leisti pateikti kreditorių
komiteto protokolą teismui.

•

Išmokos kreditoriams: per laikotarpį antrosios eilės kreditoriui buvo paskirstyta dar
1,4 mlrd. Lt. Pirmosios ir antrosios eilių kreditoriams iš viso paskirstyta 1,7 mlrd. Lt.

•

Kitos išmokos: teismas nusprendė, kad 2,1 mln. Lt suma, laikoma antstolių depozitinėse
sąskaitose, nepriklauso bankrutuojančios įmonės turtui ir šios lėšos turi būti sumokėtos
antstoliams.
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4

Veiklos ataskaita

4.1

Darbuotojų skaičiaus ir profilio įvertinimas
Bankroto administratorius reguliariai įvertina banko darbuotojų skaičių ir stebi, kad
darbuotojų skaičius ir išlaidos atitiktų bankroto proceso tikslus.
Su darbuotojais yra sudarytos įvairios trukmės terminuotosios darbo sutartys. Darbuotojai
buvo suskirstyti į kategorijas pagal atliekamas funkcijas ir bankroto administratoriaus
reikalavimus. Kiekvienos kategorijos darbuotojų sutartys turi skirtingą pabaigos datą.
Kiekvienąkart atlikdamas darbuotojų skaičiaus ir profilio įvertinimą, bankroto
administratorius nustato, kurias darbuotojų sutartis pratęsti, o kurias – ne.
Per laikotarpį buvo atlikti dar trys darbuotojų skaičiaus ir profilio įvertinimai, o pastarasis iš
jų atliktas 2014 m. rugsėjo 30 d. Laikotarpio pabaigoje darbuotojų buvo 123 (iš jų – 115
dirbančių pilną darbo dieną). Po šios dienos visų darbuotojų sutarčių pabaigos data buvo
orientuota į 2015 m. sausio 31 d.
Nuo bankroto procedūros pradžios banką paliko 1 274 darbuotojai. Vadinasi, bendroji darbo
jėga buvo sumažinta 91 proc.

4.2

Filialų tinklas
Banko filialų tinklą sudaro dešimt nekilnojamojo turto objektų: devyni iš jų priklauso
bankui, įskaitant pagrindinę buveinę Vilniuje, o vienas yra nuomojamas. Filialai tebeveikia,
kad būtų lengviau surinkti negrąžintas paskolas ir kad banko paskolų klientai turėtų kur
kreiptis. 2014 m. liepos 31 d. buvo uždarytas Utenos filialas, nes savo noru iš darbo išėjo
paskutinis darbuotojas. Šio filialo operacijos buvo perkeltos į Vilnių. Laikotarpio pabaigoje
visi likusieji filialai tebeveikė.
Bankroto administratorius reguliariai įvertina filialų tinklo poreikį, palygindamas ir
įvertindamas atgautas paskolų portfelio sumas ir filialų tinklo išlaikymo išlaidas. Kitas
įvertinimas bus atliktas tada, kai bus sudarytas grafikas ir tarpiniai susitarimai dėl paskolų
portfelio pardavimo.

4.3

Kitos veiklos išlaidos
4.3.1 IT sistemos ir sutartys
Banko IT sistema yra efektyvaus bankroto valdymo dalis. Bankroto administratorius
reguliariai įvertina IT poreikį ir bendras IT padalinio išlaidas bei atlieka pakeitimus, jeigu
įmanoma sumažinti išlaidas, pavyzdžiui: jeigu galima, pakeičia tiekėjus arba iš naujo derasi
dėl esamų sutarčių, atsižvelgdamas į sumažėjusį banko duomenų naudojimą. Įvertinus
sumažėjusį banko poreikį gauti duomenis, nuo metų pradžios iš viso buvo nutraukta arba
pakeista keturiolika su IT susijusių sutarčių. Tai leido sutaupyti apie 75 000 Lt per mėnesį.
Kai tenka atnaujinti IT sutartis, bankas skelbia paslaugų pirkimo konkursus. Tai leidžia
bankui užsitikrinti konkurencingą kainą už teikiamas IT paslaugas.
Kaip ir visos kitos Lietuvos bendrovės, bankas ruošiasi euro valiutos įvedimui Lietuvoje nuo
2015 m. sausio 1 d. Per Laikotarpį bankroto administratorius sėkmingai sudarė sutartį su IT
tiekėju dėl šio projekto, kuris buvo pradėtas įgyvendinti nuo 2014 m. liepos 1 d.
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4.3.2 Patalpos, turtas, saugumas ir draudimas
Šios išlaidos yra susijusios su bankui priklausančiu turtu, atėmus jau realizuotą turtą. Išlaidos
patalpoms, saugojimui ir draudimui yra susijusios su bankui priklausančiu nekilnojamuojo
turtu. Šios išlaidos svyruoja priklausomai nuo Banko 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 Laikotarpio veiklos
biudžetą, kuris sudaro 20,1 mln. Lt. Per Laikotarpį patirtos išlaidos sudarė 18,1 mln. Lt,
tarp jų ir ankstesniu periodu priskaičiuoti mokėjimai darbuotojams bei susiję mokesčiai, o
taip pat Laikotarpio išlaidos, kurias numatyta apmokėti ateityje. Toliau pateiktoje lentelėje
nurodytos tik su biudžetiniu laikotarpiu susijusios patirtos išlaidos su palankiu 2 mln. Lt
nuokrypiu nuo biudžeto.
Tūkst. Lt

Faktinės

Biudžetinės

Skirtumas

Darbuotojams

9 924

10 245

(321)

Patalpoms

2 390

2 849

(459)

Turtui

1 306

1 722

(416)

Ryšiams ir IT

2 996

3 308

(312)

440

452

(11)

1 068

1 553

(485)

18 123

20 127

(2 004)

Veiklos išlaidos

Saugumui ir draudimui
Kitos išlaidos
Iš viso

Pagrindiniai faktinių ir biudžetinių išlaidų skirtumai yra šie:

•

Darbuotojai: išlaidos darbuotojams yra mažesnės, negu numatyta biudžete, dėl bendro
išlaidų mažinimo, darbuotojų skaičių mažinant sparčiau negu planuota.

•

Patalpos: dėl Rusijoje užsitęsusio teismo proceso dar reikės išspręsti mokesčių, susijusių
su bankui priklausančiais nekilnojamojo turto objektais Rusijoje, sumokėjimo klausimą.
Be to, nekilnojamojo turto išlaidos buvo mažesnės, negu planuota per Laikotarpį, dėl
mažesnio skaičiaus perimamo turto areštų, o taip pat buvo sutaupyta kuro išlaidų, nes
žiema buvo švelnesnė nei prognozuota.

•

Turtas: dėl to, jog per laikotarpį buvo mažiau turto perėmimo atvejų, prognozuotos
bendros išlaidos buvo mažesnės, negu planuota per šį Laikotarpį.

•

Ryšiai ir IT: duomenų perdavimo ir IT sistemos išlaidos buvo sumažintos dėl naujai
sudarytų sutarčių su tiekėjais.

•

Saugumas ir draudimas: išlaidos yra mažesnės, negu numatyta biudžete, dėl to, kad
sumažėjo draudimo išlaidos, nes nuolat vykdomas banko turto realizavimas.

•

Kitos išlaidos: išlaidos yra mažesnės, negu numatyta biudžete dėl to, kad planuoti
komisiniai atlygiai už turto pardavimą, įskaitant nekilnojamojo turto pardavimą Rygoje,
buvo sumokėti kitą ketvirtį.
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4.5

Likęs realizuotinas turtas
Toliau pateiktoje lentelėje nurodyta „Snoro“ likusio turto grynoji buhalterinė vertė po
naujausio atidėjinių įvertinimo:
Mln. Lt

Padėtis 2013 m. gruodžio 31 d.

Padėtis 2014 m. rugsėjo 30 d.

1 342

1 045

Ilgalaikis turtas

118

66

Kitas turtas

168

135

Finansinis turtas

720

73

1

1

Paskolos

Investicijos į grupės bendroves
Nematerialusis turtas
Iš viso

-

-

2 349

1 319

Svarbūs atidėjiniai ir realizavimas per dabartinį laikotarpį yra šie:

•

Paskolos: per Laikotarpį buvo gauta 240,7 mln. Lt įmokų (palūkanos bei pagrindinės
skolos grąžinimai) ir perimta turto už 5,3 mln. Lt. Balansinė paskolų portfelio vertė
sumažėjo dar 95,1 mln. Lt dėl užsienio valiutos svyravimų, įskaitymų ir kitų pokyčių bei
dėl 11,2 mln. Lt paskolų portfelio vertės sumažėjimo. Palūkanų sukaupta 55,1 mln. Lt
daugiau. Dėl visų šių pokyčių grynasis balansas per laikotarpį sumažėjo 297,2 mln. Lt.

•

Ilgalaikis turtas: ilgalaikio turto balansinės vertės sumažėjimą daugiausia lėmė turto
pardavimas.

•

Kitas turtas: sumažėjimą lėmė perimto turto pardavimas už 38,3 mln. Lt, o 5,6 mln. Lt
(įskaitant papildomas išlaidas) už perimtą turtą buvo gauta per Laikotarpį.

•

Finansinis turtas: per Laikotarpį finansinis turtas sumažėjo dėl obligacijų pardavimo,
suėjus išpirkimo terminui.

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 didelę sumą pagal daugybę
teismuose pareikštų reikalavimų, kurie šiuo metu nagrinėjami. Šiuos reikalavimus išsamiau
aptarsime kitame skyriuje.

Bankroto administratoriaus ataskaita bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ kreditoriams

11

5

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

5.1

Materialiojo turto realizavimas
Toliau pateikiama atnaujinta informacija, susijusi su įvairiomis turto kategorijomis.

5.1.1 Bankui priklausantys nekilnojamojo turto objektai
Bankui priklausančių nekilnojamojo turto objektų pardavimą vykdo bendrovė „Colliers
International“ (toliau – „Colliers“), o išsamią informaciją apie visus neparduotus
nekilnojamojo turto objektus galima rasti „Colliers“ interneto svetainėje
(www.colliers.lt/PropertySearch).
Bankui priklauso užsienyje (Prancūzijoje, Latvijoje ir Ukrainoje) esantis nekilnojamasis
turtas, kurį bendrovė „Colliers“ ar jos regioninis filialas reklamuoja pardavimui. Kai yra
galimybė, užsienio nekilnojamojo turto objektai parduodami pagal Lietuvos Respublikos
įstatymus arba pagal atitinkamos jurisdikcijos teisės akus. Bankroto administratorius kartu
su nekilnojamojo turto agentais ir kreditorių komitetu reguliariai peržvelgia pardavimo
strategiją.
Per laikotarpį buvo parduoti septyni bankui priklausantys ir Lietuvoje esantys nekilnojamojo
turto objektai už bendrą 10,7 mln. Lt sumą, o vienas iš Latvijoje esančių nekilnojamojo
turto objektų buvo parduotas už 36,3 mln. Lt.
Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. iš viso buvo parduota dešimt bankui priklausančių nekilnojamojo
turto objektų (dėl dviejų iš jų pardavimo buvo susitarta 2013 metais).
Ukrainoje esantis nekilnojamojo turto objektas priklauso banko dukterinei įmonei. Pardavus
šį turtą, už jį gautos lėšos bus panaudotos negrąžintai banko paskolai padengti. Šio
nekilnojamojo turto objekto pardavimą dukterinės įmonės vardu koordinuoja bankroto
administratorius, o vietos mastu tvarko bendrovė „Colliers“. Šis nekilnojamojo turto
objektas dabar siūlomas parduoti, ir tikimasi, kad netrukus jis bus parduotas.
Dėl antrojo Latvijoje esančio nekilnojamojo turto objekto pardavimo buvo susitarta
Laikotarpiui pasibaigus. Jį tikimasi parduoti iki 2014 m. lapkričio 30 d.
Neparduotas Prancūzijoje esantis nekilnojamojo turto objektas vis dar reklamuojamas,
siekiant jį parduoti.

5.1.2 Perimtas turtas: kiekvieno objekto vertė yra mažesnė nei 1 mln. Lt
Bendras perimtų parduodamų nekilnojamojo turto objektų skaičius svyruoja, nes kol vieni
nekilnojamojo turto objektai parduodami į šio turto portfelį įtraukiami kiti naujai perimti
objektai. Nauji nekilnojamojo turto objektai yra sugrupuojami į paketus, kurie bus
parduodami varžytinėse.
Pirmasis paketas (1 Paketas) buvo sudarytas iš Lietuvoje esančio 131 nekilnojamojo turto
objekto, kurių kiekvieno vertė yra mažesnė nei 1 mln. Lt. 1 Paketo varžytinės prasidėjo
2013 m. liepos mėn.
Per Laikotarpį varžytinėms buvo perduotas antrasis paketas, susidedantis iš 142 perimto
turto objektų (2 Paketas). Buvo susitarta dėl devyniolikos nekilnojamojo turto objektų
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pardavimo, visa pardavimo suma siekia 4,7 mln. Lt. Tarp jų buvo penki užsienyje esantys
perimti nekilnojamojo turto objektai, kurių bendra vertė sudaro 2,4 mln. Lt.
Per laikotarpį visos piniginės įplaukos sudarė 5,1 mln. Lt, iš kurių 370 729 Lt yra susiję su
pardavimais, dėl kurių buvo susitarta 2013 metais. Be to, 37 350 Lt yra susiję su sumomis,
gautomis iš pardavimų, dėl kurių buvo susitarta, tačiau pirkėjas vėliau susitarimą atšaukė.
Pagal varžytinių sąlygas šios sumos gali būti pasiliekamos kaip mokestis už nutrauktą
susitarimą.
Likusius neparduotus nekilnojamojo turto objektus bendrovė „Colliers“ tebereklamuoja
siekdama parduoti. Šis turtas siūlomas parduoti varžytinėse arba įprastu būdu, tačiau
laikantis kreditorių komiteto patvirtintos politikos.

5.1.3 Perimtas turtas: kiekvieno objekto vertė yra didesnė nei 1 mln. Lt
Bankas turi trylika perimtų nekilnojamojo turto objektų, kurių kiekvieno vertė pagal
nepriklausomą vertinimą sudaro daugiau nei 1 mln. Lt. Dėl šio turto Laikotarpyje nuo
2013 m. gruodžio mėn. iki 2014 m. sausio mėn. buvo organizuota keletas varžytinių.
Per laikotarpį buvo parduoti trys nekilnojamojo turto objektai, esantys Lietuvoje. Jie buvo
parduoti iš viso už 9,1 mln. Lt. Taip pat už 14,9 mln. Lt buvo parduotas vienas užsienyje
esantis nekilnojamojo turto objektas.
Iš pirmiau minėto 2 Paketo į šią kategoriją buvo perkelti keturi nekilnojamojo turto
objektai, kurie bus įtraukti į varžytinių procesą ketvirtąjį 2014 m. ketvirtį.
Per laikotarpį visos piniginės įplaukos sudarė 30,9 mln. Lt, iš kurių 9,1 mln. Lt yra susiję su
trijų Lietuvoje esančių nekilnojamojo turto objektų pardavimu, 14,9 mln. Lt yra susiję su
vienu užsienyje esančio nekilnojamojo turto objekto pardavimu, o 6,9 mln. Lt buvo gauta iš
pardavimų, dėl kurių buvo susitarta 2013 metais.
Vertindamas rinkos aktyvumą regione, bankroto administratorius kartu su nekilnojamojo
turto agentais reguliariai peržiūri neparduotų nekilnojamojo turto objektų pardavimo
strategiją, tokiu būdu užtikrinant kiek įmanoma didesnę parduodamo turto vertę kreditorių
naudai.
Likę neparduoti užsienyje esantys nekilnojamojo turto objektai yra Estijoje (trys) ir Rusijoje
(du). Nekilnojamojo turto objektai Estijoje yra gyvenamosios ir biurų patalpos, kurios šiuo
metu parduodamos įprastu būdu, laikantis Banko patvirtintos pardavimo politikos.
Rusijoje esantys perimti nekilnojamojo turto objektai yra motelio kompleksas ir komercinės
patalpos. Šiuos nekilnojamojo turto objektus bendrovė „Colliers“ Maskvoje siekia parduoti
privataus konkurso būdu, nes šis būdas tinkamesnis tokio tipo nuosavybei parduoti. Šios
ataskaitos rengimo metu buvo priimtas pasiūlymas pirkti komercines patalpas. Jų pardavimą
tikimasi užbaigti iki 2014 m. gruodžio pabaigos. Dėl motelio komplekso kol kas negauta jokių
pasiūlymų.

5.1.4 Kilnojamasis turtas
Kaip jau minėta, bankroto administratorius ir toliau analizuoja, kuris turtas tampa
nebereikalingas likviduojamam bankui. Tai transporto priemonės, IT įranga ir biuro baldai.
Šis turtas parduodamas kassavaitiniuose aukcionuose pagrindinėje banko buveinėje arba per
specialiuosius trečiųjų asmenų agentus (transporto priemonių pardavimo atveju). Visas
parduoti siūlomas turtas prieš konkretų aukcioną reklamuojamas banko interneto svetainėje
(www.snoras.com).
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Be banko valdomo kilnojamojo turto, bankas įsigijo tam tikrą skaičių gyvenamųjų patalpų ir
biuro baldų iš perimto turto, kai ankstesni savininkai išsikraustė iš savo patalpų, tačiau
nepasiėmė savo daiktų. Bankroto administratorius pirmiausia stengiasi baldus parduoti kartu
su perimtu turtu. Kai to padaryti neįmanoma (pavyzdžiui, pirkėjas primygtinai reikalauja
įsigyti tuščias patalpas), daiktai iš patalpų išnešami ir įtraukiami į savaitinius aukcionus.
Į banko turtą buvo įtrauktas „Spyker“ automobilis, dėl kurio bankas bylinėjosi su „Spyker
Automobielen B.V.“ (toliau – „Spyker“). 2014 m. birželį buvo gauta 80 000 eurų.
Per laikotarpį piniginės įplaukos iš kilnojamojo turto ir meno kūrinių (žr. tekstą toliau)
pardavimo sudarė 0,9 mln. Lt.

5.1.5 Meno kūriniai
Bankui priklausė dvidešimt septyni įvairių dailininkų nutapyti paveikslai (toliau – meno
kūriniai). Meno kūrinius profesionaliai įvertino trys nepriklausomi vertintojai. Be to,
bankroto administratorius konsultavosi su vietos prekiautojais meno kūriniais, galerijų
savininkais Vilniuje ir kitais asmenimis, kad nustatytų tinkamiausius būdus meno kūriniams
parduoti.
2014 m. gegužės 29 d., ketvirtadienį, buvo surengtas viešas aukcionas, kuriame buvo
parduoti keturi meno kūriniai už 14 650 Lt.
Antrasis aukcionas numatytas 2014 m. lapkričio 27 d. Asmenys, pageidaujantys įsigyti bet
kurį meno kūrinį, gali užsiregistruoti banko interneto svetainėje.

5.2

Paskolos
Įprastos paskolų administravimo pajamos sumažėjo nuo 253,6 mln. Lt (nuo ankstesnių
9 mėnesių laikotarpio iki 2013 m. gruodžio 31 d.) iki 240,7 mln. Lt (per Laikotarpį). Per
Laikotarpį perimto turto vertė sudarė 5,3 mln. Lt.
Kaip jau minėta, 2013 m. spalio mėn. kartu su kreditorių komitetu buvo nuspręsta pradėti
tiriamąjį pardavimo procesą, siekiant parduoti banko privačių ir verslo klientų (daugiausia
Lietuvos) paskolų portfelį (toliau – portfelis). Įvykus atvirajam konkursui bankroto
administratorius paskyrė bendrovę „Zolfo Cooper Capital Management“ (toliau - ZCCM)
pardavimo agentu, kuris vykdys ir valdys portfelio pardavimo procesą.
Bankroto administratorius pirmąjį portfelio pardavimo etapą užbaigė sausio mėnesį. Keturi
konkurso dalyviai pateko į antrąjį etapą, kuris buvo baigtas 2014 m. birželio mėnesį.
Privalomus pasiūlymus pateikė trys galimi investuotojai. Buvo vedamos tolesnės derybos, po
kurių buvo pateikti patobulinti pasiūlymai, kurie 2014 m. rugsėjo mėnesį buvo pristatyti
kreditorių komitetui.
Sprendimas tęsti šį procesą ir derėtis dėl galutinės pardavimo sutarties su atrinktu
investuotoju galiausiai buvo priimtas 2014 m. lapkričio 4 d.
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5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų
tenkinimas
Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. buvo likę 28 ginčijami reikalavimai, kuriuos dar turės svarstyti
pirmosios instancijos, apeliacinis arba kasacinis teismai. Dėl daugelio šių ginčijamų
reikalavimų teismai dar nėra paskyrę bylos nagrinėjimo datos.
Kad padėtų teismui šiame procese, bankroto administratorius pateikė teismui raštiškus
paaiškinimus dėl visų likusių ginčijamų reikalavimų. Teismas peržvelgia šią informaciją,
siekdamas išsiaiškinti, ar reikia surengti teismo posėdį, kuriame dalyvautų visos šalys, ar
sprendimą galima priimti remiantis pateiktu paaiškinimu. Bankroto administratorius laukia
teismo nutarčių šiuo klausimu.
Per laikotarpį įvyko įvairūs posėdžiai ir tam tikri svarbūs įvykiai, tarp jų:

•

VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ (toliau – IID): IID dabartinis patvirtintas
reikalavimas yra 4 mlrd. Lt. Per laikotarpį pagal antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį teismo
patvirtintus planus IID iš viso buvo išmokėta 1,4 mlrd. Lt. Bankas išmokėjo IID iš viso
1,7 mlrd. Lt.
2013 m. gruodžio pabaigoje ir 2014 m. sausį Lietuvos Aukščiausiajam Teismui buvo
pateikti du apeliaciniai skundai dėl Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. spalio 9 d.
nutarties dėl IID reikalavimo tenkinimo tvarkos. Abiejuose apeliaciniuose skunduose taip
pat buvo pateiktas prašymas kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą dėl dviejų
Europos direktyvų įgyvendinimo įvertinimo.
2014 m. birželio 20 d. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartimi patvirtino Lietuvos
apeliacinio teismo poziciją, t. y. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė kasacinius
skundus ir paliko IID reikalavimą priskirtą prie antrosios eilės reikalavimų, o „Sodros“ ir
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) reikalavimus – prie trečiosios eilės reikalavimų.
Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas atmetė kasatorių prašymą kreiptis į Europos
Sąjungos Teisingumo Teismą dėl reikalavimų tenkinimo eiliškumo.

•

Reikalavimai dėl įsigytų Snoro akcijų: atsižvelgdamas į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo
2013 m. spalio 2 d. nutartį bei pasikonsultavęs su teisininkais, bankroto administratorius
įvertino, kad lėšos, sumokėtos už akcijas ir laikomos „Finastoje“, yra bankrutuojančios
įmonės nuosavybė.
Bankroto procese tam tikras skaičius kreditorių pateikė kreditorinius reikalavimus.
Daugelį iš jų teismas 2012 m. kovo 22 d. nutartimi patvirtino. Vėliau šie kreditoriai,
siekdami reikšti ieškinius dėl nuosavybės teisių į minėtas lėšas pripažinimo ir taip geriau
pagrįsti savo poziciją, teikė teismui atsisakymus nuo teismo jiems jau patvirtintų
kreditorinių reikalavimų.
Tuo metu teismas atidėjo šio klausimo sprendimą, laukdamas civilinio proceso
rezultatų. Gavus šio civilinio proceso rezultatus, kreditoriai gali reikšti reikalavimus
bankroto byloje. Teismas nurodė bankroto administratoriui susisiekti su šių kreditorių
atstovais ir išiaiškinti, ar jie nori, kad jų reikalavimai būtų tvirtinami bankroto byloje.
Tai buvo padaryta, tačiau teismas atidėjo klausimo dėl šių reikalavimų nagrinėjimą, nes
šie kreditoriai teismui pateikė dar vieną ieškinį dėl sumokėtų lėšų pripažinimo indėliais,
kurio išsamesnės detalės aptartos toliau.
Teismui buvo pateiktas prašymas atnaujinti procesą akcijų emisijos byloje. Buvo
pateikti atsiliepimai, o ieškovų prašymas buvo atmestas. Ieškovams pateikus apeliacinį
skundą, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. rugsėjo 25 d. pritarė pirmosios instancijos
teismo sprendimui.
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5.3.1 Akcijų klausimai
Priėmus sprendimą dėl pirmiau minėtos akcijų emisijos, bankroto administratorius gavo
naujus reikalavimus iš 262 investuotojų, prašančių teismo pripažinti juos „Snoro“
indėlininkais, kad jie galėtų reikalauti indėlių draudimo.
Pirminius atsiliepimus pateikė bankroto administratorius, IID ir Lietuvos bankas. Tada
ieškovai ir bankroto administratorius pateikė papildomus dokumentus.
Ieškinys buvo atmestas teismo 2014 m. rugsėjo 29 d. sprendimu.
Dar 33 ieškovai pateikė teismui papildomą ieškinį, kad jų reikalavimai būtų pripažinti kaip
indėliai. Buvo pateikti atsiliepimai, o teismo posėdis numatytas 2015 m. sausio 26 d.

5.3.2 Indėlių sertifikatai ir obligacijos
2013 m. gruodžio 16 d., po 2013 m. lapkričio 14 d. posėdžio, Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas nusprendė kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą su prašymu pagreitintos
procedūros tvarką priimti preliminarų nutarimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas paprašė
Europos Sąjungos Teisingumo Teismo išaiškinti, ar ES direktyvų nuostatos, kuriomis
reglamentuojamas investuotojų ir indėlininkų draudimas, yra tinkamai perkeltos į Lietuvos
Respublikos teisės aktus. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus draudimas indėlių sertifikatų
ir obligacijų savininkams nėra taikomas.
2014 m. vasario 11 d. bankroto administratorius gavo iš Europos Sąjungos Teisingumo
Teismo pranešimą, suteikiantį galimybę ginčo šalims, valstybėms narėms ir Europos
Parlamentui, Komisijai bei Europos centriniam bankui per du mėnesius pateikti raštiškas
pastabas. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas nesutiko nė su vienu iš dviejų Lietuvos
Aukščiausiojo Teismo prašymų svarstyti bylą pagreitinta tvarka.
Bankroto administratorius ir kitos šalys pateikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismui
raštiškus atsiliepimus. Manytina, kad bet kokio sprendimo šioje byloje priėmimas gali
užtrukti, nes abu prašymai svarstyti bylą pagreitinta tvarka buvo atmesti.
Europos Sąjungos Teisingumo Teismas visas prašymo šalis pakvietė į žodinį posėdį
Liuksemburge 2014 m. lapkričio 20 d., kuriame prašymą nagrinės Antroji kolegija, kurią
sudaro penki teisėjai. Atitinkamai buvo pasirengta tinkamai atstovauti Snorą šioje byloje.
Kol Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priims sprendimą šiuo klausimu, bankroto
administratorius siekia, kad visos su indėlių sertifikatais ir obligacijomis susijusios bylos,
šiuo metu nagrinėjamos žemesnės instancijos teismuose, būtų sustabdytos.

5.3.3 Patvirtinti reikalavimai
Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas patvirtintų reikalavimų skaičius ir vertė 2014 m.
rugsėjo 30 d., atėmus sumas, kurios jau išmokėtos pirmosios ir antrosios eilių kreditoriams:
Reikalavimų tenkinimo tvarka

Patvirtintų reikalavimų skaičius

Patvirtinta suma (mln. Lt)

1

-

-

2

1

2 119

3

3

13

4

17 145

2 583

7

21

205

17 170

4 919

Bendra suma
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5.3.4 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, ir bankroto administratorius juos išnagrinėja, kai
tik gauna. Išnagrinėjęs reikalavimų perleidimus, bankroto administratorius visą informaciją
ir susijusius dokumentus pateikia teismui.
Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. teismui buvo pateikta iš viso 110 perleistų reikalavimų. Iš jų 107
buvo užbaigti, o trys neseniai pateikti teismui svarstyti.

5.4

Bylinėjimasis
5.4.1 Šveicarija
Potencialių reikalavimų Šveicarijoje procesas tęsiasi, tačiau jo spartą lemia vietinis
baudžiamasis procesas, kurį stebi bankroto administratoriaus teisininkai.
Buvo parengtas ir numatomam atsakovui 2014 m. liepos mėn. nusiųstas vieno didelės
apimties reikalavimo projektas, laukiant atsiliepimo ir (arba) susitikimo dėl galimos taikos
sutarties sudarymo aptarti, prieš nutariant kreiptis į teismą.
Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. iš atsakovo dar nebuvo gautas joks atsiliepimas, todėl bankroto
administratorius dabar ketina imtis tolesnių veiksmų ir kreiptis į teismą.
Per laikotarpį buvo tęsiamas darbas su kitais dviem reikalavimais dar dviem numatomiems
atsakovams, rengiami reikalavimų projektai.

5.4.2 Civilinis ieškinys V. Antonovui ir R. Baranauskui
2012 m. gegužės mėn. „Snoras“ pateikė civilinį ieškinį V. Antonovui ir R. Baranauskui,
remdamasis visame pasaulyje galiojančiu 2012 m. gegužės 18 d. nutarimu įšaldyti
V. Antonovo turtą ne mažesnei nei 1,7 mlrd. Lt sumai.
Po įvairių diskusijų tarp šalių ir laukiant posėdžio dėl ekstradicijos Jungtinėje Karalystėje,
civilinė byla pagal ieškinį V. Antonovui ir R. Baranauskui 2013 m. gruodžio 15 d. buvo
sustabdyta. 2014 m. sausio 20 d. Jungtinės Karalystės teismas priėmė Lietuvos Respublikai
palankų sprendimą, pagal kurį V. Antonovas ir R. Baranauskas turi būti perduoti Lietuvai.
Tačiau netrukus buvo pateiktas apeliacinis skundas ir bylą teismas turėjo nagrinėti 2014 m.
liepos 22 d., vis dėtlo posėdis ir vėl buvo atidėtas.
Visame pasaulyje galiojantis nutarimas įšaldyti turtą lieka galioti, nepaisant sustabdyto
proceso civilinėje byloje, o bankroto administratoriaus komanda toliau stebi šį procesą, kaip
numatyta.

5.4.3 Ieškinys Raimondui Baranauskui
Vilniaus apygardos teismas 2013 m. liepos 4 d. sprendimu patenkino „Snoro“ ieškinį
R. Baranauskui ir nusprendė, kad R. Baranauskas turi sumokėti 4,7 mln. Lt nuostoliams
atlyginti. R. Baranauskas dėl šio sprendimo pateikė apeliacinį skundą, kurį Apeliacinis
teismas išnagrinėjo 2014 m. balandžio 24 d.
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Apeliacinis teismas atmetė R. Baranausko apeliacinį skundą ir paliko galioti Vilniaus
apygardos teismo sprendimą. Lietuvos Aukščiausiajam Teismui kasacinis skundas pateiktas
nebuvo, todėl sprendimas dėl R. Baranausko yra galiojantis ir vykdytinas.
Bankroto administratorius svarsto galimus variantus priteistai sumai atgauti.

5.4.4 Sprendimas dėl V. Antonovo, O. Jampolskajos, A. Antonovo ir T. Antonovos
Vilniaus apygardos teismas visiškai patenkino „Snoro“ ieškinį atsakovams V. Antonovui,
O. Jampolskajai, A. Antonovui ir T. Antonovai ir bendrai iš visų šalių priteisė „Snorui“
20,2 mln. Lt (įskaitant palūkanas ir sutartines netesybas).
Sprendimą buvo galima apskųsti, tačiau apeliacinio skundo pateikimo laikas jau baigėsi, tad
sprendimas yra galutinis.
Bankroto administratorius svarsto galimus variantus priteistai sumai atgauti.

5.4.5 „Ernst & Young“ reikalavimas
Per laikotarpį bankroto administratorius toliau tęsė tyrimą dėl banko reikalavimo atlyginti
nuostolius, patirtus dėl anksčiau atlikto banko audito. Be šio tyrimo, taip pat buvo užbaigtos
derybos su bendrove „Ernst & Young Baltic“ (toliau – EYB) dėl galimo (-ų) reikalavimo (-ų)
patenkinimo.
2014 m. rugsėjo 30 d. bankroto administratorius pateikė kreditorių komitetui rekomendaciją
apsvarstyti EYB taikos sutarties pasiūlymą, kuriam komitetas 2014 m. spalio 2 d. pritarė.

5.5

Dukterinių įmonių pardavimas
5.5.1 „Finasta“ bankų grupė
Bankroto administratorius anksčiau dėl galimo pardavimo sandorio derėjosi su bendrove
„LHV Group“ (toliau - LHV), kuri buvo gavusi Lietuvos banko pritarimą iki 2014 m. balandžio
30 d. įsigyti „Finastos“ bankų grupę (toliau – „Finasta“).
Pasikeitus numatytai LHV pasiūlymo struktūrai, Lietuvos banko nustatytas galutinis terminas
baigėsi ir pardavimas neįvyko.
Tačiau per laikotarpį į bankroto administratorių kreipėsi kiti suinteresuoti asmenys, pareiškę
norą įsigyti „Finastą“. Taigi šių asmenų atžvilgiu pardavimo procesas buvo atnaujintas, trims
asmenims pavyko gauti Lietuvos banko pritarimą. Rugsėjį gavus iš šių trijų šalių geriausius ir
galutinius pasiūlymus, bankroto administratorius pateikė rekomendaciją kreditorių
komitetui, kuris 2014 m. spalio 23 d. pritarė parduoti „Finastą“ šaliai, pateikusiai geriausią
pasiūlymą.
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5.6

Bankroto administratoriaus konkursas
Neilas Cooperis patvirtino ketinimą baigti savo profesinę praktiką, o tai reiškė, kad
kreditorių komitetui teks paskirti ir patvirtinti naują bankroto administratorių.
Todėl buvo paskelbtas konkursas, kad kreditorių komitetas galėtų išsirinkti naują bankroto
administratorių.
Iki 2014 m. rugsėjo 30 d. kreditorių komitetas apsvarstė visus pasiūlytus kandidatus ir
2014 m. spalio 16 d. priėmė galutinį sprendimą.
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6

Tolimesni veiksmai
Tęsiant bankroto procedūrą, per ateinantį laikotarpį tikimasi:

•
•

užbaigti „Finastos“ pardavimo procesą;

•
•

tęsti bankui priklausančio nekilnojamojo turto ir perimto turto pardavimo procesą;

•
•

peržvelgti ir, jeigu įmanoma, sumažinti veiklos išlaidas; ir

tęsti paskolų portfelio pardavimo procesą (tikimasi, kad jis bus baigtas 2015 metų
pradžioje);
tęsti darbą su patarėjais teisės klausimais ir banko darbuotojais sprendžiant ginčijamus
reikalavimus ir siekiant pateikti teismui pasiūlymus dėl kreditorių reikalavimų
pakeitimų;
tęsti visus „Snoro“ bylinėjimosi procesus, jeigu galimos atgautinos sumos yra
proporcingos atgavimo išlaidoms ir tikimybei laimėti bylą.

Kitą veiklos ataskaitą, apimančią laikotarpį iki 2014 m. lapkričio 4 d., bankroto
administratorius parengs kaip įmanoma greičiau, tik pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.
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