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Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo
Šią ataskaitą (toliau – Ataskaita) parengė bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras― (toliau – „Snoras―) bankroto
administratorius pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 3 dalies 25 punktą; vadovaujantis šiuo
įstatymu, Ataskaita buvo pateikta kreditorių komitetui, išrinktam 2012 m. birţelio 12 d. įvykusio pirmojo kreditorių
susirinkimo nutarimu (toliau – Kreditorių komitetas).
Ataskaitoje pateikta informacija pagrįsta Bankroto administratoriaus iki 2012 m. rugsėjo 30 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
Ši naujausia ataskaita kreditoriams parengta po ataskaitos, apimančios įvykius iki 2012 m.
birţelio 30 d. Šioje ataskaitoje trumpai aprašytas trijų mėnesių (iki 2012 m. rugsėjo 30 d.)
bankroto procesas; visgi norėdami, kad ataskaita būtų informatyvesnė, įtraukėme keletą
pastabų apie veiklos rezultatus ir po 2012 m. rugsėjo 30 d.
Kaip jau buvo minėta ankstesnėje ataskaitoje, dar yra 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 2012 m. liepos 1 d. iki 2012
m. rugsėjo 30 d.
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2

Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių apžvalga
Svarbiausi bankroto proceso įvykiai per tris mėnesius nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m.
rugsėjo 30 d.:

2.2

•

parengtas personalo maţinimo planas, kuriuo remiantis darbuotojų skaičius sumaţintas
iki 206. Darbuotojų bendras mėnesinis darbo uţmokestis sumaţėjo 45 proc. - iki 1,3
mln. Lt, įskaitant socialinio draudimo įmokas;

•

2012 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį dėl „Snoro―
likvidavimo;

•

Kreditorių komitetas savo sprendimais patvirtino:
—

„Snoro― likvidavimą;

—

„Finastos― grupės bendrovių ir UAB „Snoro lizingas― pardavimo metodą;

—

„Snoro― kilnojamojo turto pardavimo metodą;

—

taupomųjų skyrių ir bankomatų tinklo pardavimą Lietuvos paštui (tinklas buvo
parduotas 2012 m. spalio 31 d.);

—

Bankroto administratoriaus informacijos teikimo visiems „Snoro― kreditoriams
tvarką;

—

išlaidų konsultantams sumą, lygią 34,1 mln. Lt plius PVM, kiek tai susiję su
konsultantų sąnaudomis nuo 2012 m. kovo 8 d. iki 2012 m. liepos 31 d., ir Oliver
Wyman mokėtiną fiksuotą atlygį; ir

—

100 000 Lt mėnesinį Bankroto administratoriaus atlyginimą nuo 2012 m. birţelio
21 d. iki 2012 m. gruodţio 31 d.

•

Iš viso „Snoro― paskolų portfelio surinkta 204,7 mln. Lt įmokų (palūkanos ir pagrindinės
paskolų sumos);

•

„Snoro― veiklos sąnaudos, palyginus su ankstesniais trimis mėnesiais, per tris mėnesius
iki 2012 m. rugsėjo 30 d. sumaţėjo 3,3 mln. Lt (25,8 proc.).

Pajamos ir išlaidos
Per ataskaitinį laikotarpį bendra grynųjų pajamų suma yra 218,1 mln. Lt. Šią sumą sudaro su
paskolomis susiję mokėjimai (204,7 mln. Lt), lėšos, gautos iš ankstesnių neaktyvių sąskaitų
(12,8 mln. Lt), ir kitos gautos sumos (600 000 Lt).
Bendra išlaidų suma per tris mėnesius iki 2012 m. rugsėjo 30 d. yra 46,3 mln. Lt, iš jų
12,8 mln. Lt sudarė veiklos sąnaudos, o 33,5 mln. Lt – konsultantų išlaidos.
Išsamesnę ataskaitinio laikotarpio pajamų ir išlaidų analizę rasite šios ataskaitos 3 skyriuje.

2.3

Dukterinių įmonių ir verslo padalinių pardavimas
Per ataskaitinį laikotarpį Kreditorių komitetas pritarė aštuonių dukterinių įmonių ir
taupomųjų skyrių tinklo pardavimo metodui.
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2.4

•

„Finasta― grupės bendrovės ir UAB „Snoro lizingas―: AB banko „Finasta―, šešios kitos
„Finasta― grupės bendrovės ir vartojamųjų paskolų ir išperkamosios nuomos paslaugų
bendrovė UAB „Snoro lizingas― yra parduodamos pagal susitarimus su viena
suinteresuota šalimi. 2012 m. rugpjūčio 21 d. Kreditorių komitetas pritarė šių įmonių
pardavimo metodui, o 2012 m. rugpjūčio 23 d. – galimų pirkėjų eilei pagal patvirtintą
metodą, siekiant uţtikrinti didţiausią naudą „Snoro― kreditoriams. 2012 m. rugpjūčio
24 d. su pirkėju pasirašytos pirkimo-pardavimo sutartys. AB banko „Finasta― pardavimą
turi patvirtinti prieţiūros institucijos.

•

Taupomųjų skyrių tinklo pardavimas: 221 taupomojo skyriaus tinklas parduotas AB
Lietuvos paštui 2012 m. spalio 31 d.

„Snoro“ likvidavimas
2012 m. rugpjūčio 22 d. Vilniaus apygardos teismas priėmė nutartį dėl „Snoro― likvidavimo.
Priėmus šią nutartį, „Snoras― turi teisę pradėti tenkinti kreditorių reikalavimus.
2012 m. rugsėjo 11 d. Vilniaus apygardos teismas patvirtino atsiskaitymo su pirmos eilės
kreditoriais planą (neišmokėti atlyginimai, mokėjimai uţ nepanaudotas atostogas (jei
taikytina) ir privalomos kompensacijos dabartiniams ir buvusiems darbuotojams nuo
bankroto bylos iškėlimo dienos) ir priėmė nutartį, pagal kurią kreditorių reikalavimai turi
būti patenkinti ne vėliau kaip 2012 m. rugsėjo 30 d. Išsami informacija apie išmokėtas
sumas pateikta 5.3 punkte.
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3

Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Įtraukus įplaukas, nepriskirtas kitoms sritims (ţr. toliau), sudarančias 92,7 mln. Lt, grynosios
pajamos per tris mėnesius iki 2012 m. rugsėjo 30 d. sudarė 218,1 mln. Lt. Ţemiau esančioje
lentelėje pateikiama apibendrinta informacija.
2012 m.
birželio 30 d.

Tūkst. Lt

Nuo 2012 m. liepos
mėn. iki rugsėjo mėn.

2012 m.
rugsėjo 30 d.

Pinigai filialų tinkle ir Lietuvos banke

337,177

-

337,177

Lėšos finansinėse įstaigose

131,348

12,840

144,188

Lėšos, laikomos korespondentinėse sąskaitose – pagal
uţklausos duomenis

(22,539)

-

(22,539)

98,112

-

98,112

142

-

142

50,971

-

50,971

2,735

401

3,136

Finansinių įstaigų įsipareigojimai

535

103

638

Ilgalaikis turtas

172

45

217

Palūkanos uţ laikomus pinigų likučius

474

-

474

Kitas turtas

764

-

764

Pajamos iš nuomos

235

206

441

(11,060)

-

(11,060)

(2,805)

(299)

(3,104)

149

113

262

586,410

13,409

599,819

Klientų grąţintos sumos

440,654

209,707

645,842

Su paskolomis nesusijusios klientams atlygintos įplaukos

(23,935)

(5,030)

(28,965)

92,687

(92,687)

-

1,091,297

125,400

1,216,696

Reikalavimai, nesusiję su veikla, tikrąja verte
Su veikla susiję reikalavimai, tikrąja verte
Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino pabaigos
Uţ vertybinius popierius gautos palūkanos

Kaimanų salų paskolų grąţinimo lėšos, laikomos įšaldytoje
sąskaitoje
Uţsienio valiutos keitimo skirtumai
Nepriskirtos įplaukos
Iš viso, išskyrus paskolas

Paskolų grąžinimo lėšos

Nepriskirtos įplaukos
Iš viso

Po Bankroto administratoriaus ataskaitos uţ laikotarpį iki 2012 m. birţelio 30 d. buvo atlikta
išsamesnė įplaukų analizė ir padaryti šie pakeitimai:


patikslinta 92,7 mln. Lt suma, gauta birţelio mėn. pagal paskolos sandorį, kuris buvo
sudarytas liepos mėn. (ţr. nepriskirtas įplaukas lentelėje);



nustatyta 11 mln. Lt suma, buvusi Bankroto administratoriaus paskyrimo metu,. Ši
suma susijusi su Kaimanų salų paskolomis; ir



pripaţintos išlaidos skirtingais laikotarpiais susidariusios dėl uţsienio valiutos kursų
skirtumų.
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Šie perskirstymai nepakeitė bendros pajamų sumos, uţfiksuotos iki 2012 m. birţelio 30 d. ir
pateiktos ankstesnėje ataskaitoje.
Pastabos apie ataskaitinio laikotarpio pajamas:

Lėšos finansinėse įstaigose
Per tris mėnesius iki 2012 m. rugsėjo 30 d. į „Snoro― sąskaitas iš ankstesnių neaktyvių
sąskaitų pervesta 12,8 mln. Lt.

Uţ vertybinius popierius gautos palūkanos
Per ataskaitinį laikotarpį gauta 401 000 Lt palūkanų uţ vertybinius popierius, neatsiţvelgiant
į vertybinių popierių išpirkimo terminą.

Ilgalaikio turto realizavimas
Bankroto administratorius neseniai suderino su Kreditorių komitetu kilnojamojo turto,
nekilnojamojo turto, transporto priemonių ir kitų turto kategorijų pardavimo tvarką (toliau
– Pardavimo tvarka). Bankroto administratorius kartu su „Snoro― darbuotojais ir atitinkamais
konsultantais jau pradėjo šio turto pardavimo procedūrą.
Dar prieš pradedant įgyvendinti Pardavimo tvarką, Kreditorių komitetas leido parduoti tam
tikrą ilgalaikį turtą, įskaitant įrangą, esančią filialuose, kuriuos Bankroto administratorius
nutarė uţdaryti. Pardavus tokį turtą per ataskaitinį laikotarpį buvo gauta 45 000 Lt.

Nuomos pajamos
Per tris mėnesius iki 2012 m. rugsėjo 30 d. iš „Snorui― priklausančio turto nuomos buvo
gauta 206 000 Lt suma. Bankroto administratorius ir toliau surenka nuomos pajamas uţ
„Snorui― priklausančių nekilnojamojo turto objektų nuomą. Ši suma – tai iš šio
nekilnojamojo turto nuomininkų gautas nuomos mokestis.

Su paskolomis susijusios įplaukos
Per tris mėnesius iki 2012 m. rugsėjo 30 d. „Snoras― iš klientų susigrąţino 204,7 mln. Lt,
kuriuos sudarė grąţinamų paskolų sumos ir palūkanos, įskaitant sumas, gautas refinansavus
paskolas.

Su paskolomis nesusijusios klientams grąţintos įplaukos
Tam tikros gaunamos įplaukos yra nesusijusios su „Snoro― klientų paskolomis. Remiantis
sutarties, pasirašytos su Lietuvos banku, sąlygomis, Bankroto administratorius turi grąţinti
šias lėšas per dvi dienas nuo jų gavimo dienos. Šios įplaukos nurodomos klientų grąţintose
sumose, todėl toje sumoje įskaičius klientų grąţintas sumas bei su paskolomis nesusijusias
klientams grąţintas įplaukas, bendra pajamų suma nesikeičia.

3.2

Išlaidos
Bendra „Snoro― veiklos sąnaudų suma per pastaruosius tris mėnesius iki 2012 m. rugsėjo
30 d. yra 12,8 mln. Lt. Be šių veiklos sąnaudų Bankroto administratorius išmokėjo 8,4 mln.
Lt pirmos eilės kreditoriams. Kitos paskirstytinos sumos buvo sumokėtos per 2012 m. spalio
mėn.
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Veiklos sąnaudos ir paskirstytos sumos apibendrintai pateiktos lentelėje:

2012 m.
birželio 30 d.

Nuo 2012 m.
liepos mėn. iki
rugsėjo mėn.

2012 m.
rugsėjo 30 d.

23,103

7,804

30,907

Patalpoms

4,586

1,240

5,826

Turtui

3,089

985

4,074

Ryšiams ir IT

4,045

2,362

6,407

Saugumui ir draudimui

2,369

229

2,598

35,539

102

35,641

Tūkst. Lt
Darbuotojams

Kitos išlaidos
Įstatyme numatytų pranešimų siuntimui
Veiklos sąnaudos iš viso

1,232

45

1,277

73,963

12,767

86,730

-

8,382

8,382

Paskirstytos sumos
Pirmos eilės kreditoriams

Išlaidos darbuotojams apima sumas, susijusias su darbo sutarčių nutraukimu, ir
kompensacijas uţ nepanaudotas atostogas darbuotojams, su kuriais darbo sutartys buvo
nutrauktos nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d, kai buvo įgyvendintas darbuotojų skaičiaus maţinimo
planas.
Nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. konsultantams iš viso sumokėta 33,5 mln.
Lt plius PVM (ţr. apibendrintą informaciją tolesnėje lentelėje).
2012 m.
birželio 30 d.

Tūkst. Lt
Laikinasis administravimas
Bankrotas – atlyginimas konsultantams
Bankrotas – kompensuojamosios išlaidos konsultantams
Bankrotas – PVM, susijęs su atlyginimu konsultantams
Iš viso išlaidos ir išmokos konsultantams

Nuo 2012 m.
liepos mėn. iki
rugsėjo mėn.

2012 m.
rugsėjo 30 d

815

-

815

30,294

33,542

63,836

-

-

-

6,525

7,045

13,570

37,634

40,587

78,221

Su bankrotu susijusios išlaidos apima laikotarpį nuo 2012 m. kovo 8 d. iki 2012 liepos 31 d.
Kreditorių komitetas šias išlaidas apmokėjimui patvirtino 2012 m. rugsėjo 27 d.
Remiantis lentelėse pateikta išsamia informacija, bendra visų mokėjimų suma yra:
Tūkst. Lt.
Mokėjimai iš viso

2012 m.
birželio 30 d.

Nuo 2012 m.
liepos mėn. iki
rugsėjo mėn.

2012 m.
rugsėjo 30 d

111,597

61,736

173,333
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4

Veiklos apžvalga

4.1

Darbuotojų skaičiaus mažinimo planas
Darbuotojų skaičiaus maţinimo planas buvo parengtas liepos mėn. ir įgyvendintas 2012 m.
rugpjūčio 1 d. Dabartinė „Snoro― personalo struktūra pratęsia strategiją, įgyvendintą 2012
m. kovo mėn., kaip buvo išsamiai apibūdinta ankstesnėje ataskaitoje, suskirstant
darbuotojus į šias pagrindines tris kategorijas:

•

bendrųjų paslaugų darbo grupės: šios darbo grupės susijusios su viso bankroto proceso
vykdymu ir koordinavimu, bankroto procesui keliamų reikalavimų laikymusi ir nuolatiniu
tam tikrų svarbiausių bankrotui reikalingų funkcijų vykdymu;

•

turto darbo grupės: šios darbo grupės uţsiima „Snoro― turto išsaugojimu, išieškojimu ir
realizavimu kreditorių naudai; ir

•

įsipareigojimų valdymo darbo grupės: šios darbo grupės uţsiima „Snoro― įsipareigojimų
nustatymu ir valdymu, įskaitant kreditorių reikalavimų nagrinėjimą ir informacijos
Indėlių draudimo fondui (IID) teikimą.

Įgyvendinus darbuotojų skaičiaus maţinimo planą, bendras darbuotojų skaičius sumaţintas
162 darbuotojais (t. y. 45 proc.). 2012 m. rugpjūčio 1 d. „Snore― dirbo 206 darbuotojai (ţr.
lentelę):
Darbuotojai

Pagrindinis
padalinys

Filialas

12

12

-

4

4

-

Paskolos

70,5

30,5

40

Materialusis turtas

17,5

9,5

8

Informacijos centras, biuro administravimas ir apsauga

46

28,5

17,5

Finansai

19

19

-

2

2

-

16,5

13,5

3

13

13

-

5

5

-

205,5

137

68,5

Darbo grupė
Kreditorių administravimo padalinys
Finansinis turtas

Ţmogiškieji ištekliai
IT infrastruktūra
Teisės ir atitikties skyrius
Rizikos valdymas
VDDE

(1)

iš viso

(1) Visos darbo dienos ekvivalentas (apima darbą ne visą darbo dieną ir sutrumpintas darbo valandas).

Sumaţinus personalo skaičių, Kreditorių komitetas patvirtino darbuotojų skaičių šešiems
mėnesiams iki 2013 m. sausio 31 d.
Kai kuriems darbuotojams, likusiems dirbti po 2012 m. rugpjūčio 1 d., buvo priskirtos
trumpalaikės uţduotys, kurios turėtų būti uţbaigtos iki 2012 metų pabaigos. Tarp šių
darbuotojų yra keletas IT specialistų, filialų apsaugos darbuotojų ir du darbuotojai, kurie
liko dirbti, kad sutvarkytų „Snoro― Estijos ir Latvijos filialų uţdarymo procedūrą. Šių dviejų
darbuotojų darbo sutartys bus nutrauktos jiems atlikus pavestas uţduotis.
2012 m. rugsėjo 30 d. bendras darbuotojų skaičius prilygo 210 visos darbo dienos
ekvivalentų. Po darbuotojų skaičiaus maţinimo plano įgyvendinimo iki 2012 m. rugsėjo 30 d.
darbuotojų skaičius padidėjo keturiais darbuotojais (perskirsčius darbuotojus, esančius vaiko
prieţiūros atostogose, į kategorijas):

Bankroto administratoriaus ataskaita bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras― kreditoriams

7

•

darbuotojai, išėję vaiko prieţiūros atostogų: 2012 m. rugsėjo 30 d. į bendrą 210
darbuotojų skaičių buvo įtraukti septyni darbuotojai, išėję vaiko prieţiūros atostogų, o
2012 m. rugpjūčio 1 d. prie bendro 206 darbuotojų skaičiaus nebuvo priskaičiuoti devyni
vaiko prieţiūros atostogų išėję darbuotojai;

•

darbo santykių nutraukimas savo iniciatyva: nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. iki 2012 m.
rugsėjo 30 d. iš „Snoro― savo iniciatyva išėjo šeši darbuotojai. Jų vykdytas funkcijas
laikinai perėmė kiti darbuotojai. Ateityje tam tikroms funkcijoms atlikti gali tekti
sudaryti darbo sutartis su naujais darbuotojais; ir

•

nauji darbuotojai: neuţbaigtų gyvenamųjų namų saugojimui buvo įdarbinti trys apsaugos
darbuotojai.

Personalo poreikis bus ir toliau stebimas, be to, bus svarstomos galimybės su tam tikrais
darbuotojais pasirašyti darbo sutartis ilgesniam terminui bei nustatyti darbuotojams kitas
juos išlaikyti padėsiančias sąlygas.

4.2

Filialų tinklas
Išnagrinėjęs paskolų darbo grupės rezultatus ir atsiţvelgęs į paţangą išieškant iš klientų
skolas regionuose, buvo priimtas sprendimas ir toliau išlaikyti filialų tinklo veiklą. Tuo
siekiama uţtikrinti, kad maţmeniniai ir smulkūs komercinių paskolų klientai turėtų prieigą
prie savo klientų aptarnavimo tinklo. Tai padeda palaikyti ryšius su klientais regionuose,
toliau sėkmingai rinkti paskolų įmokas ir sumaţinti pradelstas paskolas, susijusias su šia
paskolų portfelio dalimi.
Kitose ataskaitose bus pateikta naujausia informacija apie paskolų darbo grupės strategiją ir
filialų tinklo permainas.

4.3

IT sistemos
Anksčiau „Snoro― IT sistemas aptarnavo du atskiri vidiniai padaliniai: vienas buvo atsakingas
uţ techninės įrangos infrastruktūrą, o kitas – uţ programinės įrangos sistemas. Darbuotojų
skaičiaus maţinimo plane buvo numatyta visas programinės įrangos prieţiūros padalinio
funkcijas perduoti nepriklausomam trečiajam asmeniui. Tai leido išsaugoti prieţiūros
komandą ir sumaţinti išlaidas darbuotojams. Tai padėjo „Snorui― sumaţinti veiklos sąnaudas
72 000 Lt per mėnesį.
Bankroto administratoriaus komanda ir toliau analizuoja alternatyvas, susijusias su IT
paslaugomis, kurių reikia bankroto procese. Be to, tęsiamos derybos su IT tiekėjais, ieškant
būdų sumaţinti šiuo metu reikalingų paslaugų apimtį ir sumaţinti šių paslaugų išlaidas. Ši
uţduotis yra gana sudėtinga, atsiţvelgiant į galimas išlaidas nutraukiant sutartis, sudarytas
iki bankroto.

4.4

Veiklos biudžetas
Per ataskaitinį laikotarpį Kreditorių komitetas patvirtino trijų mėnesių veiklos biudţetą (iki
2012 m. spalio 31 d.). Bendra patvirtinto biudţeto suma yra 10,2 mln. Lt (ţr. lentelę).
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Išlaidos

Tūkst. Lt

Darbuotojams

4,337

Patalpoms

2,150

Turtui

823

Ryšiams ir IT

2,543

Saugumui ir draudimui

175

Kitos išlaidos

196

Iš viso

10,224

Veiklos biudţetą parengė „Snoro― finansų grupė; vėliau biudţetas buvo suderintas su
Bankroto administratoriumi. Bankroto administratorius toliau rengs veiklos biudţetus
būsimiems laikotarpiams ir teiks juos Kreditorių komitetui tvirtinti.
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5

Bankroto eiga
Toliau ataskaitoje pateikiama informacija apie bankroto procese pasiektus rezultatus
svarbiausiose bankroto proceso srityse.

5.1

Turto realizavimas
Bankroto administratorius 2012 m. rugpjūčio 16 d. paskelbė konkursą nekilnojamojo turto
agentams pasamdyti. Paraiškos konkursui buvo teikiamos iki 2012 m. rugpjūčio 31 d., o
2012 m. rugsėjo mėnesį vyko susitikimai su atrinktais agentais.
Bankroto administratorius netrukus turi priimti sprendimą dėl nekilnojamojo turto agentų
pasirinkimo. Šie agentai, atsiţvelgdami į Lietuvos Respublikos įstatymų ir Pardavimo tvarkos
(jei taikytina) reikalavimus, teiks konsultacijas dėl nekilnojamojo turto pardavimo
strategijos, ir pasiūlymus dėl galimų pardavimo alternatyvų.
Taip pat buvo atliktas daugelio „Snorui― priklausančių transporto priemonių turto
vertinimas. Pasirinkus optimaliausią pardavimo procedūrą, visas nereikalingas transporto
priemones numatoma parduoti suinteresuotoms šalims uţ sumas, ne maţesnes negu buvo
nustatyta atliekant turto vertinimą.

5.2

Paskolų darbo grupė
Nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2012 m. rugsėjo 30 d. iš paskolų „Snoras― gavo 184,8 mln. Lt
(pagrindinės paskolos sumos) ir 19,9 mln. Lt (palūkanos bei mokesčiai), t.y. per šį laikotarpį
iš viso buvo gauta 204,7 mln. Lt. Be to, per šiuos tris mėnesius buvo areštuota įkeisto turto
(nepiniginio turto) uţ 3,4 mln. Lt; be to, paskolų portfelis buvo sumaţintas, pakoreguojant
uţsienio valiutos pozicijas 7,6 mln. Lt.
Bankroto administratorius dirba kartu su „Snoro― paskolų skyriumi administruojant paskolų
portfelį. Svarbiausias tikslas ir toliau išlieka aktyvus paskolų administravimas ir stebėjimas,
sudarant palankesnes sąlygas refinansavimui ir atitinkamais atvejais siekiant uţkirsti kelią
tam tikroms rizikoms. Pagrindinė „Snoro― paskolų darbo grupė dirba su verslo klientais,
administruoja sudėtingas paskolas ir priţiūri maţmeninių paskolų portfelį, kurį daugiausia
administruoja filialų darbuotojai.

5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų
tenkinimas
Po paskutinės ataskaitos pateikimo Vilniaus apygardos teismas (toliau – Teismas) priėmė
nutartis dėl nemaţos dalies kreditorių reikalavimų, įtrauktų į pradinį ginčijamą sąrašą,
apimantį 221 reikalavimą, tačiau Teismui dar liko išspręsti nemaţai ginčijamų reikalavimų.
Daugelis jų susiję su veiksmais, kurių buvo imtasi Teismo prašymu, t. y. iš pradţių telefonu,
o paskui raštu susisiekti su visais kreditoriais, kurių reikalavimai viršija „Snoro― nurodytą
sumą, siekiant suderinti reikalavimo sumą, lygią „Snoro― nurodytai sumai. Tie kreditoriai,
kurie nesutinka su „Snoro― nurodytoa suma yra priskirti prie ginčijamų kreditorinių
reikalavimų.. Šiuo metu laukiama, kol Teismas paskelbs šių reikalavimų nagrinėjimo datas.
Kaip jau buvo skelbta ankstesnėje ataskaitoje, Teismas atmetė akcininkų reikalavimus,
pareikštus dėl neregistruotos „Snoro― akcijų emisijos. Kitas posėdis šių kreditorių iškeltoje
civilinėje byloje vyks 2012 m. lapkričio 27 d. Apeliaciniame teisme. Byla bus nagrinėjama
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rašytinio proceso tvarka, o sprendimas turėtų būti priimtas per 20 dienų nuo posėdţio
dienos.
Kreditorių reikalavimai rugsėjo 30 d.:
Reikalavimo eilė

Patvirtinti reikalavimai

Patvirtinta suma (Lt)

1

1,380

9,221,051

2

1

3,890,298,939

3

4

11,070,797

4

17,398

2,437,813,124

7

18

204,127,296

18,801

6,552,531,207

Iš viso

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.
Priėmus pareiškėjams palankų sprendimą, reikalavimų tenkinimo tvarka pasikeistų.
Šie duomenys buvo parengti remiantis visais sprendimais, gautais iki 2012 m. rugsėjo 30 d.
Nuo to laiko priimta naujų Teismo nutarčių, tačiau jos į sąrašą dar neįtrauktos, nes
nepasibaigęs laikotarpis, per kurį galima skųsti nutartis apeliacine tvarka. Šios nutartys
buvo gautos po 2012 m. rugsėjo 30 d. arba po šios dienos bylos dar buvo nagrinėjamos
Teisme.
Kai kurie kreditoriai Teismui yra pareiškę ieškinius, reikalaudami pripaţinti jų turimus
indėlių sertifikatus arba obligacijas indėliais. Teismui priėmus ieškovams teigiamą
sprendimą, tokie kreditoriai, tikėtina, įgytų teisę gauti IID išmokas.
2012 m. rugsėjo 11 d. Bankroto administratorius gavo Teismo nutartį, patvirtinančią
atsiskaitymo su pirmos eilės kreditoriais, t.y. darbuotojais, planą (iš viso 9 212 390 Lt). 2012
m. rugsėjo 28 d. Bankroto administratorius išmokėjo pirmos eilės kreditoriams 8 382 189 Lt.
Kitos sumos darbuotojams buvo išmokėtos 2012 m. spalio 1 d., išskyrus Jungtinės Karalystės
darbuotojus, kurių reikalavimai iki 2012 m. rugsėjo 30 d. nebuvo patvirtinti, mirusį
darbuotoją ir darbuotoją, kuris giminystės ryšiais susijęs su ankstesnės valdybos nariu.

5.4

Bylinėjimasis
„Snoro― bankroto procese yra tęsiamos derybos su Kaimanų salų fondais ir susijusiomis
bendrovėmis, kurios yra šio sandorio šalys. Su Kreditorių komitetu suderinus strategiją, buvo
pasirašytas bendrasis susitarimas su Kipro bendrovėmis, kurioms šiuo metu priklauso
paskolos. Parengti pranešimai dėl turto išpirkimo Kaimanų salų fonduose (2012 m. spalio
mėn. šie pranešimai išsiųsti) ir tęsiamos derybos. Paskolas tebetvarko „Snoro― paskolų
darbo grupė.
2012 m. liepos mėn. „Snoro― bankrotas pripaţintas Šveicarijoje. Nuo tada yra deramasi su
kompetentingomis Šveicarijos institucijomis dėl „Snoro― teisių, o visų pirma dėl teisių
reikšti reikalavimus tam tikriems ūkio subjektams, perleidimo. Po šių derybų 2012 m.
lapkričio mėn. dėl reikalavimų perleidimo buvo susitarta. Be to, Šveicarijos konsultantams
buvo perduoti įrodymai, pagrindţiantys „Snoro― reikalavimus. Šis procesas vis dar tęsiasi.
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2012 m. birţelio mėn. V. Antonovui ir R. Baranauskui buvo pateiktas civilinis ieškinys ne
maţesnei kaip 492 mln. eurų sumai; 2012 m. geguţės 18 d. teismas priėmė sprendimą dėl
viso V. Antonovui priklausančio turto arešto. V. Antonovas kreipėsi į Jungtinės Karalystės
teismą, prašydamas atidėti šio civilinio ieškinio nagrinėjimą, kol bus priimtas sprendimas
dėl jo ekstradicijos ir arešto orderio panaikinimo. V. Antonovo prašymus Anglijos teismas
turi nagrinėti 2012 m. lapkričio mėn. Bankroto administratorius ir toliau siekia uţtikrinti
arešto orderio įgyvendinimą ir deda pastangas palaikant civilinį ieškinį teisme.
Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, Bankroto administratorius toliau
analizuoja sandorius, sudarytus „Snoro― per 36 mėnesius iki Nutarties iškelti bankroto bylą
dienos, o gauti rezultatai buvo pateikti Kreditorių komitetui po šios ataskaitos dienos.

5.5

Dukterinių įmonių pardavimas

5.5.1

„Finasta Holding―

AB „Finasta Holding― yra „Snorui― priklausanti dukterinė įmonė. Be AB banko „Finasta― ir
dar šešių kitų toliau paminėtų bendrovių, AB „Finasta Holding― priklauso dar trys dukterinės
bendrovės:
Dukterinė bendrovė
„ZAO Finasta―

„Finasta
Holding“ dalis (%)
99.98

Verslo pobūdis
Maklerio paslaugos ir prekyba vertybiniais popieriais

„Finasta Direct Investment (HK)
Ltd―

67

Privatusis kapitalas

„China Window Capital Ltd―

90

Konsultacijos tarp Kinijos ir Rusijos bendrovių

Nė viena iš šių bendrovių šiuo metu veiklos nevykdo ir jų nesitikima parduoti. Bankroto
administratorius išanalizavo kiekvienos bendrovės situaciją ir, kiek įmanoma, pasirūpino
turto apsauga.
Iki šios dienos įvertintos bendrovės „China Window Capital Ltd― turimos lėšos ir imtasi
veiksmų jas atgauti. Uţbaigus šį procesą, bendrovė bus likviduota.
Taip pat bus patikrinta bendrovių „ZAO Finasta― ir „Finasta Direct Investment (HK) Ltd―
padėtis, siekiant nustatyti, kiek bendrovėse dar likę turto ir kokios galimybės jį atgauti
„Snoro― kreditorių naudai.
Artimiausiu metu apie šias bendroves bus pateikta atnaujinta informacija.

5.5.2

„Finasta―

Šis pardavimo procesas apima septynių juridinių asmenų, kurių vienintelis savininkas yra AB
„Finasta Holding― (pastaroji įmonė yra „Snorui― priklausanti dukterinė įmonė), pardavimą.
Šis sandoris apima AB banko „Finasta―, UAB „Finasta Asset Management―, AB FMĮ „Finasta―,
AB „Finasta Corporate Finance― ir pensijų fondų (veikla vykdoma Lietuvoje ir Latvijoje)
pardavimą.
„Finasta― bendrovių pardavimo procesas beveik baigtas – patvirtintas pasirinktas
investuotojas ir pasirašyta sąlyginė pirkimo ir pardavimo sutartis. Šio sandorio uţbaigimui
papildomai būtina gauti kompetentingų institucijų pritarimą.
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5.5.3

„Snoro lizingas―

Tai „Snorui― visiškai priklausanti dukterinė įmonė, daugiausia teikianti išperkamosios
nuomos paslaugas vartotojams per platinimo partnerių tinklą (įmonė vykdė ir ribotą
finansinės nuomos veiklą). Šios įmonės pardavimo procese yra patvirtintas pasirinktas
investuotojas ir pasirašyta sąlyginė sutartis.
Šiam sandoriui sudaryti gali būti reikalingas Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
leidimas.

5.5.4

Taupomieji skyriai

Sutartis dėl 221 taupomojo skyriaus ir pasirinktos IT infrastruktūros pirkimo ir pardavimo
buvo sudaryta su AB Lietuvos paštu.
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6

Tolesni veiksmai
Tęsiant bankroto procedūrą, per kitus tris mėnesius tikimasi:

•
•
•

tęsti „Finasta― bendrovių ir UAB „Snoro lizingo― pardavimo procesą;

•

vykdyti kilnojamojo turto pardavimo tvarką ir pradėti nekilnojamojo turto portfelio
pardavimo procesą;

•
•

vykdyti teisinių paslaugų ir kitų paslaugų viešųjų pirkimų politiką;

•

bendradarbiauti su teisės konsultantais ir „Snoro― darbuotojais ginčuose dėl ginčijamų
reikalavimų ir teikiant Teismui pasiūlymus dėl kreditorių reikalavimų pakeitimų; ir

•

toliau dirbti kartu su „Snoro― darbuotojais administruojant paskolas ir ieškant geresnių
strateginių sprendimų kaip susigrąţinti kuo daugiau lėšų per įmanomai trumpiausią
laikotarpį.

parduoti transporto priemones;
iš naujo įvertinti darbuotojų poreikį ir įgyvendinti pasirinktų darbuotojų išlaikymo
planą;

tęsti derybas su Kaimanų salų fondais dėl vienetų, susijusių su dvidešimt dviem Rusijos
paskolomis, išpirkimo; apsvarstyti, kokių veiksmų bus imtasi Šveicarijoje, kai FINMA
Bankroto administratoriui perleis galimus reikalavimus; ir toliau palaikyti civilinį ieškinį,
iškeltą V. Antonovui ir R. Baranauskui Jungtinėje Karalystėje;

Kitą ataskaitą, apimančią trijų mėnesių laikotarpį iki 2012 m. gruodţio 31 d., Bankroto
administratorius parengs 2013 m. vasario mėn.
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