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Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo:
Šią ataskaitą (toliau – Ataskaita) parengė bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ (toliau – „Snoras“) bankroto
administratorius kreditorių komitetui, kuris buvo išrinktas 2012 m. birželio 12 d. vykusio pirmojo kreditorių susirinkimo
nutarimu (toliau – Kreditorių komitetas).
Ataskaitoje pateikta informacija yra pagrįsta bankroto administratoriaus iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. gauta informacija ir
atliktais tyrimais.
Atsižvelgiant į atliekamus tyrimus ir vykdomus peržiūrėjimus, Ataskaitoje pateikta informacija nelaikytina galutine ar
baigtine, ir ateityje gali būti peržiūrima bankroto administratoriaus. Nepateikiama jokių pareiškimų, garantijų ar kitų
įsipareigojimų, kad Ataskaitoje pateikiama informacija yra pilna ir tiksli. 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 už Ataskaitoje pateikiamą informaciją, nei už atvejus, kai koks nors asmuo tokia
informacija remiasi.
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Įvadas
Šia ataskaita kreditoriams yra pateikiama trumpa informacija apie bankroto procesą per tris
2013 metų mėnesius (iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d.). Norėdami, kad ataskaita būtų
informatyvesnė, įtraukėme keletą pastabų apie veiklos rezultatus ir po 2013 m. rugsėjo
mėn. 30 d.
Yra daug klausimų ir neaiškumų, kurie turi būti išspręsti bankroto procese. Kreditoriams
mokėtinos sumos galiausiai priklausys nuo:


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



patvirtintų kreditorinių reikalavimų „Snoro“ bankroto byloje sumos ir eilės; ir



per bankroto procesą patirtų sąnaudų.

Šioje ataskaitoje pateikiama finansinė informacija yra už laikotarpį nuo 2013 m. liepos mėn.
1 d. iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d.
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Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių apžvalga
Svarbiausi bankroto proceso įvykiai per tris mėnesius iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. yra:

•

„Snoro Lizingo“ pardavimas užbaigtas 2013 m. rugpjūčio 7 d., gaunant iš viso 74 mln.
LTL kreditoriams, iš kurių 7.6 mln. LTL sudaro „Snoro lizingo“ akcijų kaina, o likusi 66.4
mln. LTL suma yra visiškas paskolų padengimas.

•

2013 m. rugsėjo mėn. buvo susitarta dėl „Snoras Media“, banko „Snoras“ dukterinės
įmonės, kuriai priklausė 34% Lietuvos ryto akcijų, pardavimo už 10 mln. LTL sumą, kuris
buvo užbaigtas 2013 m. spalio mėn. 11 d.

•

Per šį laikotarpį buvo surinkta 136.7 milijonai litų lėšų, dėl to galutinė surinktų lėšų
suma sudaro 1.8 milijardus litų.

•

Per šį laikotarpį buvo parduotas „Spyker“ automobilis ir kitas kilnojamas turtas už 0.6
mln. litų sumą.

•

2013 m. liepos mėnesį prasidėjo Banko perimto turto pardavimas aukcionuose; per šį
laikotarpį Bankroto administratorius užbaigė 10 nekilnojamojo turto vienetų pardavimą
už 1.2 mln. litų sumą.

•

Iš viso per šį laikotarpį „Snoro“ paskolų portfelio surinkta 123.9 mln. LTL įmokų
(palūkanos ir pagrindinės paskolų sumos).

•

Bankroto administratorius gavo patvirtinimą iš Jungtinės Karalystės Valstybinės
Mokesčių Inspekcijos dėl Banko prašymo dėl 0.6 mln. LTL mokesčių už pajamas iš
palūkanų grąžinimo. Ši suma buvo gauta 2013 m. spalio mėn.
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Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Pagal duomenis, pateiktus lentelėje žemiau, bendra grynųjų pajamų suma už tris mėnesius
iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. yra 136,7 mln. LTL:

Tūkst. LTL
Įmokos už paskolas

Iki 2013 m.
birželio 30 d.
875.579

Per 2013 m.
liepą-rugsėjį
123.884

Iki 2013 m.
rugsėjo 30 d.
999.463

Lėšos finansinėse įstaigose

563.604

-

563.604

Finansinis turtas

157.781

2.230

160.011

-

7.596

7.596

5.049

1.755

6.804

Investicijos į dukterines įmones
Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Kaimanų salų paskolų grąžinimo lėšos, laikomos įšaldytoje sąskaitoje

37.489

0

37.489

Už vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius gautos palūkanos

7.505

1.113

8.619

Pajamos iš nuomos

7.467

135

7.602

Priteistos bylinėjimosi išlaidos
Iš viso

894
1.655.369

136.713

894
1.792.082

Pastabos apie laikotarpio pajamas:

Įmokos už paskolas
Per tris mėnesius iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. iš viso buvo gauta 123,9 mln. LTL su
paskolomis susijusių įplaukų. Šią sumą sudarė grąžintos paskolos ir klientų sumokėtos
palūkanos, bei įplaukos iš paskolų restruktūrizavimo ir refinansavimo. Be to, nutraukus
paskolų sutartis yra perimamas įkeistas turtas ir atliekamas leistinas priešpriešinių
reikalavimų įskaitymas.
Į šio ketvirčio įplaukų sumą įskaičiuota 66,4 mln. LTL „Snoro Lizingas“ visiškai grąžintų
paskolų suma, kaip verslo pardavimo sąlyga.

Finansinis turtas
Bendrą per laikotarpį gautų pajamų iš finansinio turto, kurį Bankas turėjo iki bankroto,
sumą sudarė 2,2 mln. LTL.

Investicijos į dukterines įmones
7,6 mln. LTL suma buvo gauta, pardavus Banko turėtas „Snoro Lizingas“ akcijas.

Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Užbaigti įvairaus kito turto pardavimai, kurių sumą sudarė: 0,4 mln. LTL už automobilį, 1,2
mln. LTL už nekilnojamąjį turtą ir 0,2 mln. LTL už kitą kilnojamąjį turtą.
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Už vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius gautos palūkanos
Per laikotarpį buvo gauta 1,1 mln. LTL palūkanų. Į šią sumą įtrauktos palūkanos už
vertybinius popierius, terminuotus indėlius, taupomąsias sąskaitas ir Lietuvos Vyriausybės
vertybinius popierius, suėjus jų išpirkimo terminui.

Pajamos iš nuomos
Bendra iš nuomos gautų pajamų suma yra 0,1 mln. LTL. Gautų pajamų sumažėjimą, lyginant
su laikotarpiui iki 2013 m. birželio mėn. 30 d., lėmė „Krajbanka“ išsikėlimas iš jų centrinės
būstinės Rygoje. Šio laikotarpio pajamos iš nuomos atitiko biudžetą.

3.2

Išlaidos
Per laikotarpį iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. atliktų mokėjimų bendrą sumą sudarė 15,7
mln. LTL (su PVM), įskaitant 6,6 mln. LTL veiklos sąnaudų ir 8,7 mln. LTL išmokų
konsultantams.
Žemiau pateikiamas išlaidų apibendrinimas:
Iki 2013 m.
birželio 30 d.

Per 2013 m.
liepą-rugsėjį

Iki 2013 m.
rugsėjo 30 d.

40.551
9.288
6.495
12.071
3.193
1.881

3,230
581
788
1.572
176
204

43.781
9.869
7.283
13.643
3.369
2.085

Veiklos sąnaudų iš viso
Su veikla nesusijusios sąnaudos

73.479

6.551

80.030

Išlaidos ir išmokos konsultantams
Mokėjimai pirmos eilės kreditoriams
Kiti mokėjimai

120.996
9.280
40.844

8.676
0
518

129.673
9,280
41.362

Tūkst. LTL
Veiklos sąnaudos
Darbuotojams
Patalpoms
Turtui
Ryšiams ir IT
Saugumui ir draudimui
Kitos išlaidos

Iš viso su veikla nesusijusių sąnaudų

171.120

9.194

180.314

Mokėjimų iš viso

244.599

15.745

260.344

Papildoma išsami informacija apie veiklos sąnaudas yra pateikiama sekančiame šios
ataskaitos skyriuje. Su veikla nesusijusių sąnaudų už ataskaitinį laikotarpį apibendrinimas:

•

Išlaidos ir išmokos konsultantams: su bankroto procesu susijusi 8,7 mln. LTL išmokų
suma buvo išmokėta, visas šias per praėjusį ketvirtį patirtas išlaidas patvirtino
Kreditorių komitetas. Pažymėtina tai, kad, kadangi minėti duomenys parengti,
remiantis pinigų principu, jie neapima Kreditorių komiteto patvirtintų, tačiau per
ketvirtį nesumokėtų, išmokų konsultantams už laikotarpį nuo 2013 m. liepos mėn. 1 d.
iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d.

•

Kiti mokėjimai: per ketvirtį AB „Finasta Holding“ buvo suteikta 0,5 mln. LTL paskola.
Šios paskolos tikslas buvo užtikrinti, kad AB bankas „Finasta“ („Finasta“ bankas),
dukterinė AB „Finasta Holding“ įmonė, galėtų išlaikyti pakankamą kapitalą, kol bus
padaryta pažanga dėl „Finasta“ bankininkystės grupės pardavimo.
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Veiklos apžvalga

4.1

Darbuotojai
Kaip buvo nurodyta ankstesnėje ataskaitoje, remiantis 2012 m. gruodį atlikta apžvalga, dalis
darbo sutarčių nustojo galioti 2013 m. liepos mėn. 31 d. Peržiūrėjus Banko darbuotojų
poreikį, Bankroto administratorius pratęsė kai kurias sutartis šešiems mėnesiams, siekiant,
jog toliau būtų atliekami būtiniausi darbai. Po peržiūrėjimo, iš viso buvo atleisti 14 pilnu
etatu dirbę asmenys. Banko darbuotojų skaičius bus peržiūrimas kitą ketvirtį, siekiant
nustatyti poreikį pratęsti darbo sutartis, kurios nustos galioti 2014 m. sausio mėn. 31 d.

4.2

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

4.3

IT sistemos
Šiuo metu toliau vykdoma visų IT paslaugų sutarčių su trečiosiomis šalimis peržiūra, siekiant
įvertinti, kur galima sutaupyti lėšų, sumažinant išlaidas. Kaip buvo teigiama ankstesnėje
ataskaitoje, Bankroto administratorius iš naujo derėjosi su Baltic Amber Solutions dėl IT
paslaugų teikimo sutarties. Ši sutartis įsigaliojo nuo 2013 m. liepos mėn. 1 d., todėl per šį
laikotarpį Banko išlaidos IT paslaugoms dar labiau sumažėjo.

4.4

Veiklos biudžetas
Kreditorių komitetas patvirtino 6,5 mln. LTL veiklos biudžetą trijų mėnesių laikotarpiui,
kuris baigėsi 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Faktines išlaidas, patirtas šiuo laikotarpiu, sudarė
6,55 mln. LTL; tačiau į šią sumą įtrauktos per praėjusį laikotarpį sukauptos išlaidos už IT
paslaugas. Lentelėje žemiau apibendrinamos tik šio laikotarpio išlaidos, įskaitant tam tikrą
162.000 LTL išlaidų sumažėjimą biudžete.

Faktinės
Tūkst. LTL

Biudžetas
Tūkst. LTL

Skirtumas
Tūkst. LTL

Darbuotojams
Patalpoms
Turtui
Ryšiams ir IT
Saugumui ir draudimui
Kitos išlaidos

3.211
581
790
1.372
176
204

3.428
586
837
1.317
162
167

217
5
46
(55)
(15)
(37)

Iš viso

6.335

6.497

162

Veiklos išlaidos

Skirtumai tarp numatyto biudžeto ir faktinių išlaidų aiškinami taip:

•

Darbuotojams: sutaupytas lėšas lėmė sumažintas darbuotojų skaičius dėl anksčiau
aprašytos atliktos apžvalgos ir mažesnio kiekio atostogų, nei buvo numatyta.
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•

Patalpoms: šiuo laikotarpiu išlaidų patirta mažiau dėl nekilnojamojo turto mokesčio už
Banko turimą nekilnojamąjį turtą Rusijoje atidėtojo mokėjimo, nes reikalingi
dokumentai nebuvo gauti laiku. Šios išlaidos bus įtrauktos į sekantį ketvirtį. Nežymų
sumažėjimą dėl šio atidėjimo didžiąja dalimi pakeitė didesnės išlaidos už turto techninę
priežiūrą ir komunalines paslaugas, nei buvo numatyta biudžete.

•

Turtui: išlaidos buvo mažesnės už numatytas biudžete dėl paskolų administravimo
išlaidų atidėjimo sekančiam ketvirčiui.

•

Ryšiams ir IT: išlaidos buvo didesnės už numatytas biudžete dėl per ankstesnį laikotarpį
atidėtų išlaidų už duomenų perdavimo ryšį ir išaugusių pašto išlaidų, informuojant
klientus apie paskolų administravimo pakeitimus, atsiradusius dėl UAB „Snoro Lizingas“
pardavimo.

•

Apsaugai ir draudimui: nežymių papildomų išlaidų buvo patirta dėl Bankui priklausančių
patalpų Rygoje, Latvijoje, apsaugos poreikio.

•

Kitos išlaidos: papildomų išlaidų buvo patirta dėl liepą sumokėtų „Finasta Holdings“
darbo užmokesčių už birželio mėnesį. Ankstesnėje ataskaitoje tai atsispindėjo kaip
teigiama dispersija.

Bankroto administratorius ir banko „Snoras“ finansų darbo grupė parengė veiklos biudžetą
trijų mėnesių laikotarpiui iki 2013 m. gruodžio mėn. 31 d. 2013 m. lapkričio mėn. 28 d.
Kreditorių komitetas patvirtino 7,4 mln. LTL veiklos biudžetą.

4.5

Turtas pagal balansinę vertę
Lentelėje žemiau pateikiama dabartinė realizuojama banko „Snoras“ turto vertė, iš naujo
įvertinus atidėjinius. Dabartiniu vertinimu realizuojama banko „Snoras“ turto vertė, atmetus
potencialius teisminius ginčus, sudaro 3,3 mlrd. LTL. Banko „Snoras“ turto verčių
pasikeitimai paaiškinami žemiau:

Padėtis
2011 12 07

Padėtis
2013 06 30

Skirtumas

Padėtis
2013 09 30

Paskolos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis turtas
Kitas turtas
Finansinis turtas
Investicijos į grupės įmones
Nematerialusis turtas

2.574
697
305
153
177
7
1

1.485
689
121
161
763
6
-

(73)
131
(1)
(0)
(10)
(5)
-

1.412
820
120
161
753
1
-

Iš viso

3.913

3.224

(42)

3.266

Mln. Lt

Reikšmingi pasikeitimai šiuo laikotarpiu yra išsamiai aprašomi žemiau:

•

Paskolos: per laikotarpį susigrąžinta 111 mln. LTL grąžinamų paskolų ir perimta turto už
7 mln. LTL. 118 mln. LTL sumažėjimą kompensavo 55 mln. LTL paskolų vertės
sumažėjimas ir 10 mln. LTL kitų judėjimų (valiutos keitimo ir sukauptų nesumokėtų
palūkanų), pateikdamas 73 mln. LTL balansinės vertės sumažėjimą.

•

Pinigai ir pinigų ekvivalentai: per laikotarpį suma padidėjo 131 mln. LTL daugiausiai dėl
iš paskolų portfelio gautų pajamų, įplaukų iš „Snoro Lizingo“ pardavimo ir LR
Vyriausybės vertybinių popierių, suėjus jų išpirkimo terminui.
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•

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

•

Kitas turtas: per laikotarpį kito turto balansinė vertė sumažėjo 0,1 mln. LTL. Papildomai
už skolas perimto turto, kurio vertė 7,2 mln. LTL, buvo susigrąžinta po teisinių procesų;
tačiau tai daugiausiai kompensavo Estijoje perimto turto vertės sumažėjimas 6,7 mln.
LTL.

•

Finansinis turtas: Vyriausybės vertybinių popierių, įsigytų po bankroto, kurių nominali
vertė 10 mln. LTL, išpirkimo terminas suėjo šiuo laikotarpiu.

•

Investicijos į grupės įmones: investicijų į grupės įmones vertė sumažėjo dėl Bankui
priklausiusių „Snoro Lizingo“ akcijų pardavimo. Bendrą 7,6 mln. LTL realizuojamą vertę
sudaro 2,6 mln. LTL pelnas prie 5,0 mln. LTL balansinės vertės.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Snoro“ turto realizuojama vertė gali keistis, ypatingai
dėl paskolų išieškojimo, dukterinių įmonių pardavimo, turto portfelio ir kito materialiojo
turto realizavimo.
Be anksčiau minėto materialiojo turto, „Snoras“ turi galimybę susigrąžinti didelės vertės
turtą po šiuo metu vykstančių teisminių ginčų išnagrinėjimo. Reikalavimai yra aptariami
kitame skyriuje; tačiau susigrąžintinos sumos nebuvo kiekybiškai įvertintos dėl to, kad
sudėtinga įvertinti turto realizacijos dydį ir laiką.
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5

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

5.1

Materialiojo turto realizavimas
Bankroto administratorius ir toliau dirba kartu su Kreditorių komitetu dėl turto pardavimo ir
atnaujinta informacija apie įvairias turto kategorijas yra pateikta žemiau.

i.

Bankui priklausantis turtas

Bankui priklauso 16 turto vienetų Lietuvoje ir keturi užsienyje: Latvijoje, Ukrainoje ir
Prancūzijoje. Devyni iš Lietuvoje Bankui priklausančio turto vienetų yra banko filialai, kurie
lieka naudojami. Likę septyni turto vienetai yra gyvenamosios ir investicinės paskirties
turtas, kuris šiuo metu yra parduodamas.
Bankroto administratorius gavo turto vienetų vertinimus ir nurodė turto agentams juos
parduoti. Turto vienetai Lietuvoje yra pardavinėjami varžytinėse, laikantis Lietuvos
Respublikos įstatymų. Visi varžytinėse neparduoti turto vienetai bus pardavinėjami laisvai.
Rengiant šią ataskaitą, kol kas turto nebuvo parduota.
Keturi užsienyje turimi turto vienetai yra nenaudojami ir pardavinėjami. Bankroto
administratorius įvertino užsienyje priklausantį turtą ir nurodė nekilnojamojo turto
agentams jį parduoti. Jeigu bus įmanoma, užsienyje priklausantis turtas bus parduotas pagal
Lietuvoje galiojančią tvarką; tačiau, kur to nebus įmanoma padaryti, turtas bus parduotas,
laikantis tos jurisdikcijos įstatymų ir geriausios praktikos. Rengiant šią ataskaitą, kol kas
užsienyje esančio turto nebuvo parduota.

ii. Perimtas turtas
Šiuo metu Bankui priklauso 139 perimto turto vienetai Lietuvoje, kuriuos buvo pasiūlyta
parduoti viešuosiuose aukcionuose ir po jų sekančiuose laisvuosiuose pardavimuose.
Dešimties turto vienetų pardavimai buvo užbaigti per šiuo laikotarpiu organizuotą aukcioną.
Visi iki varžytinių pabaigos neparduoti turto vienetai bus pardavinėjami laisvai.
Be Lietuvoje perimto turto, Bankas taip pat turi 11 užsienyje perimto turto vienetų: devyni
iš jų yra Estijoje ir du – Rusijoje. Bankroto administratorius įvertino šiuos turto vienetus ir
nurodė nekilnojamojo turto agentams juos parduoti. Kaip minėta anksčiau, jeigu bus
įmanoma, užsienyje priklausantis turtas bus parduotas pagal Lietuvoje galiojančią tvarką;
tačiau, kur to nebus įmanoma padaryti, turtas bus parduotas, laikantis tos jurisdikcijos
įstatymų ir geriausios praktikos.
Bankas nuolatos taiko apsaugą skolų negrąžinančių klientų įkeistam turtui, todėl toliau
perima nuosavybę į turtą. Tokį nekilnojamąjį turtą Bankas atitinkamai realizuoja. Rengiant
šią ataskaitą, Bankas turi dar 146 perimto turto vienetus, kurie šiuo metu yra vertinami ir
tikimasi juos parduoti per artimiausius mėnesius, po to, kai bus gautas Kreditorių komiteto
pritarimas. Daugiau atnaujintos informacijos bus pateikta kitoje ataskaitoje.
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iii. Kilnojamasis turtas
Bankas turi daug kilnojamojo turto, kuris nebenaudojamas kasdieninėje banko veikloje ir
yra pardavinėjamas. Šiuos turto vienetus sudaro automobiliai, IT įranga ir biuro įranga. Šis
turtas pardavinėjamas varžytinėse, ir, kur galima, per išorinius pardavimų agentus.
Viešieji aukcionai prasidėjo 2013 m. liepos mėn. ir toliau vyksta kas savaitę. Prieš vykdant
viešuosius aukcionus, jų datos buvo plačiai skelbiamos žiniasklaidoje ir Banko interneto
svetainėje. Informacija apie kiekviename aukcione parduodamą turtą yra skelbiama Banko
interneto svetainėje (www.snoras.lt).
Banko turto pardavimo vadovas nuolatos atlieka turto inventorizaciją, kurį galima parduoti.
Iki šiol, aukcionai buvo gerai lankomi ir pardavimų apimtys išliko santykinai pastovios. Tai
yra efektyvus būdas parduoti didelį kiekį mažos vertės turto ir tikimasi, kad kas savaitę
vykstantys aukcionai ir toliau bus vykdomi kitą ketvirtį.

5.2

Paskolos
Per ketvirtį pajamos iš įprasto paskolų portfelio administravimo toliau mažėjo, dėl pastovios
paskolų portfelio amortizacijos pajamos sumažėjo nuo 70 mln. LTL praėjusį ketvirtį iki 58
mln. LTL. Be to, bankas „Snoras“ per ketvirtį gavo apie 66 mln. LTL grąžintų paskolų iš
„Snoro lizingas“ ir užtikrino apie 7 mln. LTL vertės įkeitimą.
Bankroto administratoriaus bylinėjimosi komandos veiklos dėka Kaimanų paskolos grąžintos
bankui 2013 m. gegužės mėn. ir šiuo metu yra administruojamos kaip paskolų portfelio
dalis. Daug vilčių suteikė rezultatai, pasiekti dirbant su negrąžinamomis paskolomis
Rusijoje, ir likusio paskolų portfelio susigrąžinta suma gali apie 25% viršyti pradinius
lūkesčius.
Per laikotarpį į priekį žymiai pasistūmėjo derybos dėl banko „Snoras“ sindikuotų paskolų,
kurios buvo suteiktos „Air Baltic Corporation“ Latvijoje finansavimui, sugrąžinimo.
2013 m. rugsėjį Kreditorių komitetui buvo pristatytas pradinis pasiūlymas dėl galimybės
parduoti verslo ir vartojimo paskolų portfelį išnagrinėjimo. 2013 m. spalio mėn. Kreditorių
komitetas toliau svarstė šį klausimą ir nusprendė pradėti pirmąjį žvalgomąjį pardavimo
etapą 2013 m. lapkričio pabaigoje. Tuo pačiu metu, aktyvių paskolų refinansavimas toliau
skatinamas.

5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų
tenkinimas
Paskutinį ketvirtį padaryta pažanga
Liko apie 95 ginčijami kreditorių reikalavimai, kuriuos turi išnagrinėti Teismas, Apeliacinis
teismas arba Aukščiausiasis Teismas. Šiuo metu laukiama, kol Teismas paskirs daugumos
likusių ginčijamų reikalavimų nagrinėjimo posėdžių datas.
Siekiant paspartinti teismo procesus, Bankroto administratorius pateikė Teismui rašytinius
paaiškinimus dėl visų ginčytinų reikalavimų. Vilniaus Apygardos teismas šiuo metu nagrinėja
šią informaciją ir kiekvieną reikalavimą svarstys individualiai.
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Šiuo laikotarpiu teismuose buvo nagrinėjami ginčijami reikalavimai, o taip pat ir kiti
sudėtingesni klausimai tokie kaip:

•

VĮ Indėlių ir investicijų draudimas (IID): kaip buvo minėta ankstesnėje ataskaitoje, 2013
m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo buvo
konstatuota, jog įstatymų nuostatos, suteikiančios IID teisę į antros eilės reikalavimą,
neprieštarauja LR Konstitucijai. Vilniaus Apygardos teismas patvirtino IID antros eilės
reikalavimą, tačiau jo sprendimas buvo apskųstas Apeliaciniam teismui. 2013 m. spalio
mėn. 9 d. Apeliacinis teismas priėmė nutartį, atmesdamas apeliacinį skundą, ir paliko
galioti Vilniaus Apygardos teismo priimtą sprendimą, dėl to IID reikalavimas lieka antros
eilės reikalavimu. Po to pradinis atsiskaitymų planas buvo pateiktas, o vėliau ir
patvirtintas, Teismui, pagal kurį iki 2014 m. sausio mėn. 31 d. turi būti išmokėta 425
mln. LTL suma. Šie mokėjimai bus atlikti pagal Teismo patvirtintą planą.

•

Latvijas Republiksa Valsts ienemumu dienests (Latvijos Respublikos Valstybinė
Mokesčių Inspekcija): 2013 m. liepos mėn. 29 d. priimtas nutarimas dėl dviejų Latvijos
Respublikos Valstybinės Mokesčių Inspekcijos pateiktų reikalavimų, kuriuo konstatuota,
kad šie reikalavimai nėra susiję su Lietuvos Respublikos arba jos visuomenės interesais ir
socialiniais poreikiais, todėl šie kreditoriniai reikalavimai buvo patvirtinti ketvirta
reikalavimų tenkinimo eile.

•

JK Nacionalinis Draudimo Fondas (NIF): 2013 m. rugsėjo mėn. 10 d. Vilniaus Apygardos
teismas priėmė nutarimą, kad NIF reikalavimas turi būti tenkinamas kaip trečios, o ne
antros eilės kreditorinis reikalavimas.

•

Reikalavimas dėl akcijų emisijos: kaip išsamiau aptarta kitame skyriuje, 2013 m. spalio
mėn. 2 d. Aukščiausiasis Teismas atmetė 463 ieškovų kasacinį skundą (kurių bendra
suma sudaro apie 92,0 mln. LTL) dėl nuosavybės teisės į AB banke „Finasta“ laikomas
lėšas, kurios buvo skirtos banko „Snoras“ akcijų apmokėjimui, pripažinimo. Bankroto
proceso pradžioje buvo pateikta daug kreditorinių reikalavimų dėl neišleistų akcijų,
kurie buvo patvirtinti 2012 m. kovo mėn. 22 d. Teismo nutartimi. Minėtiems
kreditoriams pateikus prašymą, Teismas laukė, kol bus baigtas civilinės bylos
nagrinėjimas, ir Bankroto administratoriaus komanda dabar dirba su jų teisininkais ir
Teismu dėl šių anksčiau pateiktų reikalavimų, dėl kurių dabar turi būti priimtas
sprendimas.

•

„Delovye Investicii“ („Delovye“): Apeliaciniam teismui patvirtinus šį kreditorinį
reikalavimą, šį ketvirtos eilės kreditorinį reikalavimą sudaro 4,7 mln. LTL. Ši suma dar
gali keistis, jeigu „Delovye“ pateiks papildomą reikalavimą IID.

2013 m. lapkričio mėn. 19 d. Teismas priėmė nutartį, patvirtinančią du pirmos eilės
kreditorių reikalavimus, kurie dar nebuvo išnagrinėti, ir septintos eilės kreditoriaus
reikalavimą, kuris pradžioje buvo ginčijamas. Jeigu apeliacinių skundų nebus pateikta,
minėta nutartis įsiteisės nuo 2013 m. lapkričio mėn. 29 d.

Patvirtinti kreditoriniai reikalavimai
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytas iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Teismui pateiktų
reikalavimų skaičius ir jų vertė, neįskaitant sumų, kurios jau buvo išmokėtos pirmos eilės
kreditoriams:
Reikalavimo eilė
1
2
3
4
7
Iš viso

Patvirtinti reikalavimai

Patvirtinta suma (mln. LTL)

1
4
17.156
20

3.982
13
2.508
205

17.181

6.708
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Remiantis Bankroto administratoriaus oficialiu prašymu, 2013 m. rugsėjį IID Bankroto
administratoriui pateikė išsamią informaciją, patvirtinančią sumas, sumokėtas iki 2013 m.
liepos mėn. 31 d. Bankroto administratorius baigė tikrinti šių sumų atitikimą Banko sistemos
duomenims ir gali patvirtinti, kad nuo 2013 m. kovo mėn. 31 d. pasibaigusio laikotarpio,
papildomi IID kreditoriniai reikalavimai įvertinti apie 7,5 mln. LTL.
Po paskutinės ataskaitos Teismui buvo papildomai pateikta 15 reikalavimų. Kaip nurodyta
anksčiau, Teismas priėmė nutarimą, kad NIF reikalavimas turi būti tenkinamas kaip trečios,
o ne antros eilės kreditorinis reikalavimas, o du Latvijos Respublikos Valstybinės Mokesčių
Inspekcijos reikalavimai turi būti tenkinami kaip ketvirtos, o ne trečios eilės kreditoriniai
reikalavimai. Lentelėje nurodyti skaičiai buvo pateikti, remiantis šiais nutarimais.
Per laikotarpį nemažai perleistų reikalavimų buvo išnagrinėta ir dėl jų priimtos teismo
nutartys. Bankroto administratorius gavo iš viso 74 prašymus dėl perleistų reikalavimų. Iš jų
51 buvo patvirtintas, dviejų buvo atsisakyta, trys atmesti ir 18 yra nagrinėjami.
Be to, vienas reikalavimas buvo patvirtintas be lėšų įskaitymo klausimo nagrinėjimo ir du
reikalavimai buvo patvirtinti, tačiau nauji kreditoriai nebuvo pripažinti indėlininkais.

Indėlių sertifikatai ir obligacijos
Kaip yra nurodyta mūsų ankstesnėje ataskaitoje, 2013 m. gegužės 7 d. Teismas nagrinėjo
ieškinį, kurį pateikė 286 indėlių sertifikatų ir/arba obligacijų turėtojai. Teismas iš dalies
patenkino ieškinį ir priėmė sprendimą, kad tik 16 iš 286 ieškovų turi teisę reikalauti
atitinkamos indėlių draudimo sumos.
Bankroto administratorius toliau dirba su IID dėl papildomai pateiktų ieškinių, dėl kurių
Teismas priėmė kreditoriui palankius nutarimus. Iki 2013 m. rugsėjo mėn. 30 d. Bankas arba
IID pateikė 11 kasacinių skundų, susijusių su indėlių sertifikatų ir/arba obligacijų turėtojų
ieškiniais, kurie buvo patenkinti.
Per laikotarpį buvo pateikti dar 33 nauji indėlių sertifikatų ir/arba obligacijų turėtojų
ieškiniai, įskaitant du ieškinius, kuriuos pateikė 79 ieškovai, 25 ieškinius pirmosios
instancijos teismas atmetė ir 7 ieškinius atmetė Apeliacinis teismas.
2013 m. lapkričio mėn. 14 d. Aukščiausiasis Teismas nagrinėjo šį klausimą. Tikimasi, kad
sprendimas bus priimtas 2013 m. gruodžio mėn. 16 d. ir atnaujintą informaciją bus galima
pateikti kitoje ataskaitoje.

5.4

Bylinėjimasis

5.4.1 Šveicarija
Per ataskaitinį periodą tęsėsi ieškinių Šveicarijoje įvertinimo procesas ir susisiekta su vienu
atsakovu dėl ieškinio, dėl kurio yra pradėti du papildomi tyrimai.
Kadangi bankas „Snoras“ buvo pripažintas nukentėjusiuoju baudžiamajame tyrime, kurį
atlieka Šveicarijos prokuratūra, per šį laikotarpį Bankroto administratorius ir jo komanda
taip pat pateikė įrodymų.
Tikimasi, kad netrukus bus gauta papildomos informacijos, kuri prisidės prie Bankroto
administratoriaus tyrimų ir ieškinio (-ių).
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5.4.2 Civilinis ieškinys prieš V. Antonovą ir R. Baranauską
2012 m. gegužės mėn. V. Antonovui ir R. Baranauskui buvo pateiktas civilinis ieškinys; 2012
m. gegužės mėn. 18 d. teismas išdavė visame pasaulyje galiojantį arešto orderį 492 mln.
EUR sumai.
Bylos nagrinėjimas tęsiasi, tačiau ji buvo atidedama dėl įvairių V. Antonovo kreipimųsi į
Teismą atidėti civilinio ieškinio nagrinėjimą. Visi V. Antonovo prašymai buvo atmesti.
V. Antonovas ir R. Baranauskas laukia Jungtinėje Karalystėje, kol bus išnagrinėtas jų
ekstradicijos klausimas, kurio nagrinėjimas prasidėjo 2013 m. lapkritį.
Toliau dirbama su šia byla ir visi įvykiai, susiję su ekstradicija, yra stebimi.

5.4.3 Civilinis ieškinys prieš Raimondą Baranauską
Lietuvoje buvo pateiktas ieškinys dėl R. Baranausko padarytų nuostolių bankui „Snoras“, iš
banko sąskaitos išėmus 1,35 mln. EUR prieš pat Laikinojo administratoriaus paskyrimą.
Teismas patenkino banko „Snoras“ ieškinį prieš R. Baranauską 2013 m. liepos mėn. 4 d., dėl
kurio R. Baranauskas pateikė apeliacinį skundą. 2013 m. rugpjūčio mėn. 26 d. Bankroto
administratorius atsiliepė į apeliacinį skundą ir byla buvo perduota nagrinėjimui
Apeliaciniame teisme. Šiuo metu laukiama šio klausimo nagrinėjimo Apeliaciniame teisme.

5.4.4 2011 akcijų emisija
2010 m. gruodžio mėn. 21 d. bankas „Snoras“ priėmė sprendimą padidinti savo įstatinį
kapitalą nuo 494,2 mln. LTL iki 874,3 mln. LTL, išleidžiant 380,1 mln. paprastųjų vardinių
akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė 1 LTL.
Dalis investuotojų sudarė sutartis su banku „Snoras“ dėl akcijų pirkimo ir pervedė pinigus už
jų įsigyjamas akcijas. Šie pinigai buvo pervesti į banko „Snoras“ vardu laikomą sąskaitą
„Finasta“ banke.
Po Laikinojo administratoriaus paskyrimo 2011 m. lapkričio 16 d. ir vėliau po Bankroto
administratoriaus paskyrimo 2011 m. gruodžio mėn. 7 d., investuotojai pateikė skundą, kad
kapitalo padidinimo klausimas nebuvo užbaigtas, ir prašė grąžinti pinigus, sumokėtus už
neišleistas akcijas.
Investuotojai kreipėsi į Teismą, siekdami susigrąžinti už neišleistas akcijas sumokėtus
pinigus. Bankas „Snoras“ apgynė savo poziciją šioje byloje ir Vilniaus Apygardos teismas
2012 m. birželio mėn. 27 d. nutarimu atmetė investuotojų ieškinius. Investuotojai apskundė
šį Teismo nutarimą, kurį vėliau 2012 m. gruodžio mėn. 27 d. taip pat atmetė Lietuvos
Respublikos Apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus Teisėjų kolegija. Investuotojai
apskundė Apeliacinio teismo nutarimą Aukščiausiajam teismui, kuris 2013 m. spalio mėn. 2
d. atmetė investuotojų pateiktą kasacinį skundą. Teisės teikti apeliaciją daugiau nėra.
Įvardintų veiksmų pasekoje, Bankroto administratorius svarsto kitas galimybes kaip išsaugoti
„Finasta“ banke laikomą 189,9 mln. LTL sumą, kreditorių naudai.
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5.5

Dukterinių įmonių pardavimas

5.5.1 „Finasta“ bankininkystės grupė
„Finasta“ bankininkystės grupė toliau dirba nenuostolingai ir 2013 m. spalį pardavimo
klausimas smarkiai pasistūmėjo į priekį, kai Lietuvos Bankas patvirtino paraišką iš „LHV
Group“ įsigyti „Finasta“ bankininkystės grupę. „LHV Group“ yra Estijos finansų grupė, kuri
kartu su vietos investuotoju „Razfin“ įsigijo „UAB „Snoro Lizingas“. Derybos toliau tęsiamos
ir kiti potencialūs investuotojai yra aktyviai įsitraukę į šį procesą. Pastaruoju metu Lietuvos
Bankas priėmė nagrinėjimui vieno iš jų paraišką. Tikimasi, kad sandoris bus sudarytas kitų
metų pradžioje.

5.5.2 „Snoras Media“
Po atviro pardavimo proceso 2013 m. rugsėjo mėnesį buvo sutarta dėl „Snoras Media“,
bankui „Snoras“ visiškai priklausiusios dukterinės įmonės, kuriai priklausė 34% akcijų
„Lietuvos Rytas“ žiniasklaidos grupėje, pardavimo. 10 mln. LTL vertės Pardavimo sandoris
buvo užbaigtas 2013 m. spalio mėn. 11 d.
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6

Tolesni veiksmai
Tęsiant bankroto procedūrą, per kitus tris mėnesius bus siekiama:

•
•
•
•

tęsti „Finasta“ bankininkystės grupės bendrovių pardavimo procesą;

•
•

tęsti veiklos išlaidų peržiūrėjimą ir, kur galima, jas sumažinti;

•

pradėti banko paskolų portfelio pardavimo strategijos įgyvendinimą.

paskirstyti turimas lėšas pagal Teismo patvirtintą atsiskaitymų planą;
tęsti nekilnojamojo turto ir už skolas perimto turto portfelio pardavimą;
dirbti su teisininkais ir banko „Snoras“ darbuotojais ginčuose dėl ginčijamų reikalavimų
ir teikiant Teismui pataisymus dėl kreditorių reikalavimų pakeitimų;
toliau aktyviai tęsti darbus, susijusius su visais galimais banko „Snoras“ teisminiais
ginčais, kur yra didelė tikimybė susigrąžinti didelės vertės turtą; ir

Kitą ataskaitą, apimančią trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. gruodžio mėn. 31 d., Bankroto
administratorius parengs kiek įmanoma greičiau po ataskaitinio laikotarpio pabaigos.
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