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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. birželio 12 d. įvykusio pirmojo kreditorių
susirinkimo nutarimu (toliau – Kreditorių komitetas).
Ataskaitoje pateikta informacija pagrįsta bankroto administratoriaus iki 2012 m. gruodžio 31 d. gauta informacija ir atliktais
tyrimais.
Atsižvelgiant į atliekamus tyrimus ir peržiūrą, Ataskaitoje pateikta informacija nelaikytina galutine ar baigtine, bankroto
administratorius turi teisę ją peržiūrėti. Nepateikiama jokių pareiškimų, garantijų ar kitų pasižadėjimų, 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 už Ataskaitoje pateikiamą informaciją, nei už 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.
rugsėjo mėn. 30 d. Šioje ataskaitoje trumpai aprašytas trijų mėnesių (iki 2012 m. gruodžio
mėn. 31 d.) bankroto procesas; visgi norėdami, kad ataskaita būtų informatyvesnė,
įtraukėme keletą pastabų apie veiklos rezultatus ir po 2012 m. gruodžio mėn. 31 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 susigrąžinti ir gauti iš
„Snorui“ priklausančio turto;
patvirtintos kreditorinių reikalavimų „Snoro“ bankroto byloje sumos; ir
per bankroto procesą patirtų sąnaudų.
Ataskaitoje pateikiama finansinė informacija už laikotarpį nuo 2012 m. spalio mėn. 1 d. iki
2012 m. gruodžio mėn. 31 d.
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2

Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių apžvalga
Svarbiausi bankroto proceso įvykiai per tris mėnesius iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d.:

•

parengtas tolesnis personalo mažinimo planas, kuriuo remiantis darbuotojų skaičius
papildomai sumažintas iki 152 asmenų, dirbančių visą darbo dieną, ir kuris įsigaliojo nuo
2013 m. sausio mėn. 31 d. Darbuotojų bendras mėnesinis darbo užmokestis sumažėjo 22
proc. - iki 1,1 mln. Lt, įskaitant socialinio draudimo įmokas.

•

Kreditorių komitetas patvirtino „Snoro“ kilnojamojo turto pardavimo taisykles, pirkimų
politiką ir teisinių paslaugų pirkimo politiką.

•

Iš viso per laikotarpį iš „Snoro“ paskolų portfelio surinkta 101,5 mln. Lt įmokų
(palūkanos ir pagrindinės paskolų sumos).

•

„Snoro“ veiklos sąnaudos per tris mėnesius iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d., palyginus
su ankstesniais trimis mėnesiais, sumažėjo 1,2 mln. Lt (11,3 proc.).

•

Su Kreditorių komitetu susitarta dėl investavimo politikos naudojant laisvas lėšas priimtas sprendimas investuoti apie 591 mln. Lt į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertybinius popierius.

•

Buvo atliktas „Snoro“ kreditorių, turinčių teisę gauti išmokas iš VĮ Indėlių ir investicijų
draudimo (IID), reikalavimų suderinimas su banko turimais duomenimis, atsižvelgiant į
VĮ Indėlių ir investicijų draudimo pateiktą informaciją ir kreditorių atsiimtas sumas, dėl
ko šių kreditorių reikalavimai „Snoro“ bankroto byloje buvo tikslinami.

•

Per laikotarpį parduota dalis transporto priemonių ir kito kilnojamojo turto už
416000,00 Lt.

•

Be išmokų kreditoriams, per praėjusį laikotarpį pirmos eilės kreditoriams per tris
mėnesius iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. išmokėta 799000,00 Lt.

•

Per visą laikotarpį iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. iš viso surinkta 1,35 mlrd. Lt lėšų,
dėl to galutinė surinktų lėšų suma (atskaičius išlaidas) sudarė 1,153 mlrd. Lt.
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Pajamos ir išlaidos
Atsižvelgiant į naujausią Bankroto administratoriaus atliktų pajamų ir išlaidų ataskaitų ir
„Snoro“ ataskaitų suderinimo vidaus auditą, buvo patikslinti 2012 m. rugsėjo mėn. 30 d.
ataskaitos skaičiai. Tai lėmė pinigų likučio padidėjimą 19,5 mln. Lt šiai dienai, kurį iš esmės
sudarė laikomo pinigų likučio ir užsienio valiutos keitimo nuostolių paskirstymas į
atitinkamas pajamų ir išlaidų kategorijas. Be to, auditas lėmė nedidelius pajamų ir išlaidų
perskirstymus.

3.1

Pajamos
Pagal duomenis, pateiktus lentelėje žemiau, bendra grynųjų pajamų suma už tris mėnesius
iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. yra 116,4 mln. Lt:
2012 m.

2012 m.

2012 m.

rugsėjo 30 d.

spalis-gruodis

gruodžio 31 d.

Paskolų administravimo įmokos

616,006

101,498

717,504

Lėšos finansinėse įstaigose

560,071

3,533

563,604

70,777

5,414

76,191

349

3,590

3,939

Kaimanų salų paskolų grąžinimo lėšos, laikomos įšaldytoje sąskaitoje

(11,060)

-

(11,060)

Už vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius gautos palūkanos

2,188

2,171

4,359

275

163

438

1,238,606

116,370

1,354,976

Tūkst. Lt

Finansinis turtas
Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas

Pajamos iš nuomos
Iš viso

Pastabos apie laikotarpio pajamas:

Paskolų administravimo įplaukos
Per tris mėnesius iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. iš viso buvo gauta 101,5 mln. Lt su
paskolomis susijusių įplaukų. Šią sumą sudarė klientų sumokėtos pagrindinės paskolų sumos,
palūkanos ir refinansuotos ir grąžintos paskolos.

Lėšos finansinėse institucijose
Per ataskaitinį laikotarpį po ilgų derybų buvo grąžintas VISA laikomas 3,5 mln. Lt užstatas,
susijęs su buvusia „Snoro“ veikla.

Finansinis turtas
Per tris mėnesius iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. išpirkta užsienio vertybinių popierių už
5,4 mln. Lt.

Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Kaip buvo nurodyta ankstesnėje ataskaitoje, 2012 m. spalio mėn. „Snoro“ taupomieji skyriai
buvo parduoti už 3,1 mln. Lt. Be to, už 364000,00 Lt buvo parduota dalis transporto
priemonių; kitas kilnojamasis turtas buvo parduotas už 52000,00 Lt.
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Už vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius gautos palūkanos
Per laikotarpį iš terminuotų indėlių palūkanų gauta suma sudaro 2,2 mln. Lt. Įgyvendinus
bankroto administratoriaus strategiją dėl investavimo į terminuotus indėlius su aukštesnėmis
palūkanų normomis ir apie 591 mln. Lt investavus į Lietuvos Respublikos Vyriausybės
vertybinius popierius, sukauptų palūkanų suma ateityje didės.

3.2

Išlaidos
Per ataskaitinį laikotarpį atliktų mokėjimų suma sudaro 29,2 mln. Lt, įskaitant 10,6 mln. Lt
veiklos sąnaudų, 17,3 mln. Lt (su PVM) išmokų konsultantams ir 799000,00 Lt išmokėjimą
pirmos eilės kreditoriams.
Išlaidos apibendrinamos žemiau:
Tūkst. Lt

Iš viso 2012 m.

2012 m.

Iš viso 2012 m.

rugsėjo 30 d.

spalis-gruodis

gruodžio 31 d.

Veiklos sąnaudos
Darbuotojams

29,036

4,779

33,816

Patalpoms

5,880

1,702

7,582

Turtui

4,124

1,093

5,218

Ryšiams ir IT

6,320

2,562

8,882

Apsaugai ir draudimui

2,650

241

2,891

Kitos išlaidos

1,364

209

1,573

49,375

10,587

59,962

79,630

17,253

96,883

8,382

799

9,181

38,375

520

38,895

Iš viso su veikla nesusijusios sąnaudos

126,387

18,572

144,959

Mokėjimai iš viso

175,762

29,159

204,921

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

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

•

Išlaidos ir išmokos konsultantams: per ataskaitinį laikotarpį konsultantams išmokėta
17,3 mln. Lt suma, susijusi su bankroto procedūra. Didžiąją šios sumos dalį sudaro
Kreditorių komiteto patvirtinti mokėjimai konsultantams už ankstesnius laikotarpius.

•

Mokėjimai pirmos eilės kreditoriams: didžioji dalis mokėjimų pirmos eilės kreditoriams
buvo atlikta 2012 m. rugsėjį, papildomi 799000,00 Lt buvo išmokėti pirmos eilės
kreditoriams 2012 m spalį. Daugiau informacijos pateikta 5.3 skyriuje.
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Veiklos apžvalga

4.1

Darbuotojų skaičiaus mažinimo planas
2012 m. gruodį ir 2013 m. sausį buvo derinamas tolesnis darbuotojų skaičiaus mažinimo
planas, siekiant nustatyti, kiek darbuotojų bus būtina užtikrinti bankroto procedūros
tinkamą vykdymą po 2013 m. sausio mėn. 31 d. Atlikdamas šią peržiūrą, Bankroto
administratorius atsižvelgė į būtinybę sumažinti sąnaudas, tuo pačiu metu užtikrinant tai,
kad „Snoras“ išsaugotų būtinus išteklius bankroto strategijai įgyvendinti.
Remiantis šios apžvalgos duomenimis, Bankroto administratorius pratęsė darbo sutartis su
153 darbuotojais, 22 proc. sumažindamas bendras mėnesinio darbo užmokesčio sąnaudas.
Po darbuotojų skaičiaus mažinimo plano įgyvendinimo su vienu „Snoro“ darbuotoju buvo
nutraukta darbo sutartis, todėl 2013 m. vasario pradžioje „Snore“ buvo 152 darbuotojai,
dirbantys visą darbo dieną.
Pagrindinių „Snoro“ darbuotojų išlaikymas vis dar išlieka problema. Siekiant užtikrinti
darbuotojų lojalumą ir išlaikyti lankstumą, su likusiais darbuotojais pasirašytos terminuotos
darbo sutartys, kurios galioja nuo trijų mėnesių iki dvejų metų.
Likę darbuotojai yra suskirstyti į šias pagrindines tris kategorijas:

4.2

•

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

•

turto darbo grupės: šios darbo grupės užsiima „Snoro” turto išsaugojimu, išieškojimu ir
realizavimu kreditorių naudai; ir

•

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

Filialų tinklas
Įvertinus paskolų darbo grupės rezultatus ir atsižvelgiant į pažangą išieškant iš klientų skolas
regionuose, buvo priimtas sprendimas ir toliau išlaikyti filialų tinklo veiklą. Tuo siekiama
užtikrinti, kad mažmeniniai ir smulkūs komercinių paskolų klientai turėtų prieigą prie savo
klientų aptarnavimo tinklo. Šis sprendimas padeda palaikyti ryšius su klientais regionuose,
toliau sėkmingai rinkti paskolų įmokas ir sumažinti 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
IT programinės įrangos sistemas ir toliau aptarnauja IT paslaugas teikianti įmonė, o
techninės įrangos infrastruktūrą prižiūri vidinis padalinys. Toliau analizuojamos
alternatyvos, susijusios su IT paslaugomis, kurių reikia bankroto procese. Ieškoma būdų,
kaip sumažinti šiuo metu reikalingų paslaugų apimtį ir sumažinti šių paslaugų išlaidas.
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4.4

Veiklos biudžetas
Kiekvienam finansiniam ketvirčiui „Snoro“ finansų grupė ir Bankroto administratorius rengia
veiklos biudžetą, kurį tvirtina Kreditorių komitetas.
Kreditorių komitetas patvirtino trijų mėnesių veiklos biudžetą (iki 2013 m. sausio mėn. 31
d.). Bendra patvirtinto biudžeto suma yra 9,2 mln. Lt (žr. lentelę). Remiantis pateiktos
lentelės duomenimis, faktinių laikotarpio išlaidų suma yra 8,9 mln. Lt.
Biudžetas
Tūkst. Lt

Faktinės
Tūkst. Lt

Darbuotojams
Patalpoms
Turtui
Ryšiams ir IT
Apsaugai ir draudimui
Kitos išlaidos

4,280
1,213
840
2,448
217
174

4,235
1,152
855
2,332
187
118

Iš viso

9,172

8,879

Išlaidos

Skirtumai tarp numatyto biudžeto ir faktinių išlaidų susidarė dėl toliau nurodytų priežasčių:

4.5

•

darbuotojams: darbo užmokestis ir su juo susiję mokesčiai buvo nežymiai mažesni nei
buvo numatyta;

•
•
•
•

patalpoms: išlaidos turto remontui ir mokesčiams buvo sumažintos;

•

kitos išlaidos: taikyta daug išlaidų mažinimo priemonių, kurios lėmė mažesnes išlaidas
kitose srityse.

turtui: išorinės išlaidos, susijusios su paskolų grąžinimu, nežymiai viršijo biudžetą;
ryšiams ir IT: lėšų buvo sutaupyta dėl mažesnių duomenų perdavimo išlaidų;
Apsaugai ir draudimui: turto draudimo išlaidos šiam laikotarpiui buvo mažesnės nei
numatyta; ir

Turtas pagal balansinę vertę
Kaip išsamiai paaiškinta Bankroto administratoriaus ataskaitoje, remiantis 2011 m. gruodžio
mėn. 7 d. „Snoro“ balansu, apskaičiuota realizuojama „Snoro“ turto vertė sumažėjo 4,1
mlrd. Lt, nuo 8 mlrd. Lt iki 3,9 mlrd. Lt, dėl atliktų atidėjinių.
Šie atidėjiniai ir turto vertės yra reguliariai tikslinamos ir, kaip pateikta žemiau,
ataskaitiniu laikotarpiu buvo pokyčių, kurie lėmė „Snoro“ materialiojo turto apskaičiuotos
vertės sumažėjimą iki 3,2 mln. Lt 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. „Snoro“ turto vertės
pokyčiai išsamiai pateikiami toliau:

Mln. Lt
Paskolos
Pinigai ir pinigų ekvivalentai
Ilgalaikis turtas
Kitas turtas
Finansinis turtas
Investicijos į grupės įmones

Padėtis
2011 11 16

Padėtis
2011 12 07

Piniginiai
judėjimai

Kiti
judėjimai

Padėtis
2012 12 31

3,742
1,143
139
528
2,201
205

2,574
697
305
153
177
7

(718)
557
(4)
(76)
-

(349)
(28)
(30)
(3)
(44)
(1)

1,507
1,227
270
151
57
6
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Nematerialusis turtas
Iš viso

23

1

-

(1)

-

7,980

3,913

(240)

(455)

3,218

Atidėjiniai ir kiti pasikeitimai, atlikti nuo 2011 m. gruodžio mėn. 7 d. iki 2012 m. gruodžio
mėn. 31 d. yra paaiškinti žemiau:

•

Paskolos: šio laikotarpio paskolų vertės pasikeitimai buvo įtakoti 636 mln. Lt paskolų
padengimo, 82 mln. Lt sumokėtų palūkanų ir mokesčių bei 349 mln. Lt kitų judėjimų.
Kiti judėjimai apima šiuos turimų paskolų vertės sumažėjimus ir kitus pasikeitimus:
papildomas 345 mln. Lt paskolų vertės sumažėjimas dėl finansiniais užstatais
užtikrintų paskolų bankroto bylos iškėlimo dieną;
40 mln. Lt įskaitymus ir užsienio valiutos keitimo skirtumus;
25 mln. Lt vertės perimtą už skolas turtą; ir
papildomą 113 mln. Lt paskolų vertės sumažėjimą.
Šiuos sumažėjimus kompensuoja 156 mln. Lt paskolų portfelio padidėjimas , susijęs su
sukauptomis palūkanomis, įskaitymais ir užsienio valiutos keitimo skirtumais.

•

Pinigai ir pinigų ekvivalentai: turimų pinigų padidėjimą pirmiausiai lėmė tęsiamas
paskolų surinkimas, taip pat ilgalaikio turto, kito turto ir finansinio turto realizavimas.

•

Ilgalaikis turtas: ilgalaikio turto balansinės vertės sumažėjimą lėmė taupomųjų skyrių,
automobilių ir kilnojamojo turto pardavimas, bei neparduodamo turto nusidėvėjimas ir
nurašymas.

•
•

Kitas turtas: apima už skolas perimtą turtą, kuris bus realizuotas per 2013/14 metus.
Finansinis turtas: nuo 2011 m. gruodžio mėn. 7 d. parduota arba išpirkta nemažai
vertybinių popierių.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Snoro“ turto realizuojama vertė nėra galutinė ir gali
keistis, ypač dėl paskolų išieškojimo, dukterinių įmonių pardavimo ir nuosavybės portfelio ir
kito materialiojo turto realizavimo.
Be anksčiau minėto materialiojo turto, „Snoras“ yra pradėjęs bylinėjimąsi su daugeliu
trečiųjų šalių dėl turto susigrąžinimo. Tačiau ir šiuo atveju, sunku nustatyti galimų
išieškojimų dydį šiame etape.
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Bankroto eiga
Toliau ataskaitoje pateikiama informacija apie bankroto procese pasiektus rezultatus
svarbiausiose bankroto proceso srityse.

5.1

Turto realizavimas
Bankroto administratorius bendradarbiauja su nekilnojamojo turto agentais, kurie teikia
konsultacijas dėl nekilnojamojo turto pardavimo strategijos. Agentai turi parengti vertinimo
ataskaitas, taip pat ir pasiūlymus dėl galimų „Snoro“ turto pardavimo alternatyvų. Gavęs
šias ataskaitas, Bankroto administratorius įvertins pateiktas rekomendacijas ir, Kreditorių
komitetui patvirtinus, pradės turto pardavimą.
„Snoras“ neseniai gavo vertinimo ataskaitas dėl jo naudai įkeisto turto. Šiuo metu yra
baigiama rengti šio turto pardavimo strategija. Tikimasi, kad laikantis teisės aktuose
įtvirtintų reikalavimų (taikomų varžytinėms pagal Nutarimą Nr. 831), artimiausiu metu bus
pradėtos organizuoti varžytines.
Kartu su „Snoro“ darbuotojais bankroto administratorius toliau tęsia kilnojamojo turto
pardavimo politikos, kuriai pritarė Kreditorių komitetas, įgyvendinimo procesą. Nemaža
dalis turto jau yra parduota. Atliekama likusio turto inventorizacija, po kurios, tikimasi, kad
kilnojamojo turto pardavimas įsibėgės, vykdant plataus masto viešą marketingo kampaniją.

5.2

Paskolų darbo grupė
Per trijų mėnesių laikotarpį iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. iš paskolų „Snoras“ gavo 85,1
mln. Lt (pagrindinės paskolos sumos) ir 16,4 mln. Lt (palūkanos bei mokesčiai), t.y. per šį
laikotarpį iš viso buvo gauta 101,5 mln. Lt. Be to, per šiuos tris mėnesius buvo areštuota
įkeisto turto (nepiniginio turto) už 1,8 mln. Lt; be to, paskolų portfelis buvo sumažintas, kur
galima, atliekant įskaitymus su kreditorių reikalavimais, ir pakoreguojant užsienio valiutos
pozicijas 4,1 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 paskolų portfelio kokybės gerinimui. Taip pat
svarstomos viso arba dalies paskolų portfelio pardavimo galimybės.

5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų
tenkinimas
Iš 221 kreditorių reikalavimų, įtrauktų į pradinį ginčijamą sąrašą, Vilniaus apygardos teismui
(Teismas) liko išspręsti apie 50 reikalavimų. Be to, lieka neišspręsti apie 120 ginčijamų
reikalavimų, susijusių su veiksmais, kurių buvo imtasi Teismo prašymu, t. y. iš pradžių
telefonu, o paskui raštu susisiekiant su visais kreditoriais, kaip buvo išsamiai paaiškinta
ankstesnėje ataskaitoje. Šiuo metu laukiama, kol Teismas paskelbs posėdžių, kuriuose bus
sprendžiamas reikalavimų tvirtinimo klausimas; keletas sugrupuotų reikalavimų buvo
nagrinėjami 2013 m. kovo mėn.
AB banke „Finasta“ šiuo metu laikoma 189,9 mln. Lt „Snoro“ lėšų, kurios buvo skirtos
„Snoro“ akcijoms, kurios nebuvo išleistos prieš bankroto bylos iškėlimą, apmokėti. Šioms
sumoms yra taikoma toliau nurodyti apribojimai:
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161,8 mln. Lt yra areštavusi LR Generalinė Prokuratūra – šį areštą bandoma panaikinti.
94.5 mln. Lt (įskaitant ir LR Generalinės Prokuratūros areštą 80,0 mln. LTL sumai) buvo
areštuota taikant laikinąsias apsaugos priemones pagal asmenų ieškinius, tačiau Teismui
ir Lietuvos apeliaciniam teismui atmetus ieškinius, šie areštai buvo panaikinti. Tikėtina,
jog ieškovai šiose bylose teiks kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
Kasaciniam teismui priėmus galutinius „Snorui“ palankius sprendimus bylose dėl neišleistų
akcijų bei panaikinus aukščiau nurodytų lėšų areštą, nebūtų jokių teisinių kliūčių „Snorui“
susigrąžinti minėtas lėšas. Tai lemtų, jog akcininkai, tikėtina, reikš reikalavimus dėl
kreditorinių reikalavimų patvirtinimo bankroto byloje.
Žemiau pateiktoje lentelėje nurodytas iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d. Teismui pateiktų
reikalavimų skaičius ir jų vertė, įskaitant sumas, kurios jau buvo išmokėtos pirmos eilės
kreditoriams:
Reikalavimo eilė
1
2
3
4
7
Iš viso

Patvirtinti reikalavimai

Patvirtinta suma (Lt)

1,384
2
2
17,104
18

9,255,362
3,961,633,268
317,361
2,454,068,235
203,923,181

18,510

6,629,197,408

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. gruodžio 31 d.
Nuo to laiko priimta nemažai naujų Teismo nutarčių, tačiau jos į sąrašą dar neįtrauktos.
Lietuvos Aukščiausiajam Teismui bus teikiami kasaciniai skundai dėl keliems kreditoriams
palankių teismo sprendimų, kuriais buvo pripažintos negaliojančiomis indėlių sertifikatų ar
obligacijų sutartys, o lėšos teismo sprendimu pripažintos esančiomis paprastoje
atsiskaitomoje sąskaitoje. IID išmokų šiems asmenims klausimas nebus išspręstas tol, kol
byla nebus išnagrinėta Lietuvos Aukščiausiajame Teisme.
2012 m. lapkričio mėn. 20 d. Lietuvos apeliacinis teismas nusprendė, kad reikalavimai,
kuriuos pateikė kai kurie buvę valdybos nariai, turi būti tvirtinami kaip septintos eilės
reikalavimai.
Kaip buvo pateikta ankstesnėje ataskaitoje, be 8,382,189 Lt sumos, kuri buvo sumokėta
2012 m. rugsėjo mėn. 28 d., papildomai pirmos eilės kreditoriams buvo išmokėta 780,000 Lt
(2012 m. spalio mėn. 1 d.), o Jungtinės Karalystės darbuotojams buvo sumokėti 19,577 Lt
(2012 m. spalio mėn. 17 d.).
2012 m. gruodžio mėn. 17 d. Teismui buvo pateiktas prašymas dėl išmokėjimo plano pirmos
eilės kreditoriams patikslinimo: dėl 88,084 Lt sumos išmokėjimo aštuoniems pirmos eilės
kreditoriams. Šios įmokos buvo sumokėtos kreditoriams po šio ataskaitinio laikotarpio.
Daugelis bylų, kurios sudaro didžiąją dalį ginčijamų reikalavimų, šios ataskaitos rengimo
laikotarpiu vis dar nagrinėjamos teisme. Šiame etape negalima pateikti jokios papildomos
informacijos, nes tai gali pakenkti teisminiam nagrinėjimui.

Bankroto administratoriaus ataskaita bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ kreditoriams

9

Po Bankroto administratoriaus paskyrimo, buvo gauta daug reikalavimų, susijusių su Loro ir
Nostro sąskaitomis. Dauguma jų jau yra išspręsti, tačiau teisme iš viso buvo/yra
nagrinėjamos 4 bylos: 3-jose iš jų pirmos instancijos teismas atmetė ieškinius „Snoro“
atžvilgiu, viena byla dar yra nagrinėjama pirmos instancijos teisme.

5.4

Bylinėjimasis
Per tris mėnesius iki 2012 m. gruodžio mėn. 31 d., buvo įteikti pranešimai Kaimanų salų
fondams dėl laikomų investicijų išpirkimo ir tęsiamos derybos su Kipro bendrovėmis, dėl šiuo
metu turimų paskolų, siekiant susigrąžinti turtą kreditorių naudai. Tokias paskolas ir toliau
administruoja „Snoro“ paskolų padalinys.
2012 m. lapkričio mėn. Šveicarijoje pripažinus, jog Bankroto administratorius gali reikšti
reikalavimus „Snoro“ vardu šioje šalyje, Bankroto administratorius dirbo su Šveicarijos
konsultantais, siekdamas įvertinti galimų „Snoro“ reikalavimų pagrįstumą. Šis procesas
tęsiamas, taip pat užtikrinta, jog „Snoras“ ieškinius pareikštų laiku.
2012 m. birželio mėn. V. Antonovui ir R. Baranauskui buvo pateiktas civilinis ieškinys; 2012
m. gegužės mėn. 18 d. teismas išdavė arešto orderį ne mažesnei kaip 492 mln. eurų sumai
dėl viso V. Antonovui priklausančio turto arešto. V. Antonovas kreipėsi į Jungtinės Karalystės
teismą, prašydamas atidėti civilinio ieškinio nagrinėjimą, kol bus priimtas sprendimas dėl jo
ekstradicijos bei dėl arešto orderio panaikinimo. V. Antonovo prašymus Anglijos teismas
nagrinėjo 2012 m. lapkričio mėn., sprendimas buvo priimtas 2013 m. vasario mėn. 13 d. Visi
V. Antonovo prašymai buvo atmesti. Bankroto administratorius laukia galutinio teismo
sprendimo dėl V. Antonovo turto atskleidimo, ir toliau, kur galima, siekia užtikrinti arešto
orderio įgyvendinimą ir deda pastangas palaikant civilinį ieškinį teisme. Manoma, kad V.
Antonovas sieks apskųsti teismo sprendimą, nepaisant to, kad žemesnės instancijos teismas
atmetė jo prašymą, palikdamas teisę pateikti skundą.
Pagal Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymą, Bankroto administratorius baigė
analizuoti sandorius, kuriuos sudarė „Snoras“ per 36 mėnesius iki nutarties iškelti bankroto
bylą dienos. Gauti rezultatai buvo pristatyti Kreditorių komitetui, nemažai ieškinių buvo
pateikta Lietuvos ir Latvijos teismams. Šie ieškiniai toliau bus svarstomi teismuose.

5.5

Dukterinių įmonių pardavimas

5.5.1. „Finasta“ grupė
„Finasta“ grupę sudaro septyni juridiniai asmenys, kurių vienintelis savininkas yra AB
„Finasta Holding“, pastaroji įmonė yra „Snorui“ priklausanti dukterinė įmonė. Potencialus
anksčiau pasirinktas „Finasta“ grupės pirkėjas nepateikė paraiškos dėl reikiamo leidimo
įvykdyti sandorį gavimo iš Lietuvos banko (LB), todėl šis sandoris buvo nutrauktas.
Bankroto administratorius diskutuoja su suinteresuotomis šalimis, kurios yra raginamos laiku
pateikti savo prašymus LB.

5.5.2. Snoro lizingas
Tai „Snorui“ visiškai priklausanti dukterinė įmonė, daugiausia vartotojams teikianti paskolas
įsigyjant buityje naudojamus įrenginius.
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„Snoro lizingą“ buvo siekiama parduoti pagal pirkimo-pardavimo sutartį, sudarytą su tuo
pačiu potencialiu „Finasta“ grupės pirkėju. Ši šalis nesugebėjo įvykdyti sandorio per
nustatytą laiką, todėl pardavimo sutartis buvo nutraukta.
Diskusijos tarp bankroto administratoriaus ir kelių suinteresuotų šalių dėl „Snoro lizingo“
pažengė į priekį.

5.5.3. Taupomieji skyriai
Taupomųjų skyrių pardavimas už 3,1 milijoną Lt buvo užbaigtas 2012 m. spalio mėnesį.
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Tolesni veiksmai
Tęsiant bankroto procedūrą, per kitus tris mėnesius tikimasi:

•
•
•
•

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

•
•
•

tęsti nekilnojamojo turto (turimo ir už skolas perimto turto) portfelio pardavimą;

•

toliau aktyviai tęsti darbus, susijusius su visais galimais „Snoro“ teisminiais ginčais, kur
yra didelė tikimybė susigrąžinti didelės vertės turtą, įskaitant:

apsvarstyti kitų dukterinių įmonių akcijų pardavimą;
parduoti transporto priemones ir kitą vertingą kilnojamąjį turtą;
užbaigti viso kito kilnojamojo turto inventorizaciją ir parengti strategiją šio turto
pardavimui;
tęsti veikos išlaidų peržiūrėjimą ir, kur galima, jas sumažinti;
užbaigti turto išpirkimą iš Kaimanų ir Mergelių salų fondų ir derybas su Kipro įmonėmis,
dėl 22 Rusijos paskolų susigrąžinimo;

užbaigti galimų veiksmų Šveicarijoje apžvalgą;
toliau vesti bylas pagal „Snoro“ ieškinius dėl sandorių, kuriuos sudarė „Snoras“ per
36 mėnesius iki nutarties iškelti bankroto bylą dienos; ir
toliau palaikyti civilinį ieškinį, pareikštą V. Antonovui ir R. Baranauskui Jungtinėje
Karalystėje.

•

dirbti su teisininkais 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 susigrąžinti kuo daugiau lėšų.

Kitą ataskaitą, apimančią trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. kovo 31 d., Bankroto
administratorius parengs 2013 m. gegužės mėn.
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