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Atsakomybės apribojimas:
Šią ataskaitą, 2012 m. birželio 12 d. kreditorių susirinkimo metu paskirto kreditorių komiteto (Komitetas) prašymu, paruošė
akcinės bendrovės Bankas Snoras (Snoras) bankroto administratorius.
Šioje ataskaitoje pateikiama informacija pagrinde paremta 2013 m. gruodžio 31 d. bankroto administratoriaus atliktais
tyrimais bei gauta informacija.
Kadangi vis dar atliekami tyrimai ir apžvalga, šioje ataskaitoje pateikta informacija nėra galutinė ar neginčijama ir gali būti
pateikta peržiūrėti bankroto administratoriui. Mes negarantuojame ir neatsakome už šioje ataskaitoje pateikiamos
informacijos tikslumą ir išsamumą. Jokia šalis neturėtų vadovautis šios ataskaitos turiniu ar joje pateikta informacija, o
Snoras, bankroto administratorius bei jų darbuotojai, atstovai, patarėjai ir Komitetas nėra įsipareigoję ar atsakingi už šioje
ataskaitoje pateiktą informaciją ar šalis, kurios ja vadovaujasi.
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Įžanga
Šioje kreditoriams skirtoje ataskaitoje yra apibendrinama per tris mėnesius iki 2013 m.
gruodžio 31 d. atlikta bankroto veikla. Kai kur, kur taikytina, pateikti komentarai apie
pasiekimus ir įvykius po 2013 m. gruodžio 31 d.
Bankroto byloje dar yra daug neišspręstų problemų ir neaiškumų. Kokios sumos galiausiai
bus išmokėtos kreditoriams priklausys nuo:


sumos, kurias bankroto administratorius sugrąžins iš Snorui priklausančio turto;



patvirtintų kreditorių reikalavimų sumų ir jų eiliškumo Snoro bankroto byloje; ir



bankroto procese patirtų išlaidų.

Šioje ataskaitoje pateikta finansinė informacija už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki
2013 m. gruodžio 31 d. (Laikotarpis).
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Santrauka

2.1

Svarbiausių įvykių apžvalga
Pagrindiniai bankroto bylos įvykiai ir darbai per 2013 m. IV ketvirtį:

•

Per Laikotarpį kreditoriams išmokėta 375,1 mln. Lt, įskaitant mokėjimų pirmos eilės
kreditoriams užbaigimą ir mokėjimų antros eilės kreditoriams pradėjimą. 2014 m. sausį
teismas patvirtino antrą mokėjimų planą, pagal kurį antros eilės kreditoriams bus
išmokama 500,0 mln. Lt ir kurį užbaigus bendra kreditoriams išmokėta suma sudarys
934,4 mln. Lt.

•

Grynųjų pinigų įplaukos per Laikotarpį sudarė 119,2 mln. Lt, o bendra bankroto byloje
iki 2013 m. gruodžio 31 d. gautų pinigų įplaukų suma sudaro daugiau nei 1,9 mlrd. Lt.

•

2013 m. spalio 11 d. buvo užbaigtas 2013 m. rugsėjį sutartas „Snoras Media“ dukterinės
įmonės, valdančios 34% „Lietuvos Ryto“ žiniasklaidos grupės akcijų, pardavimas.

•

Bankroto administratoriui iš viso pavyko surinkti 60,2 mln. Lt už paskolas (palūkanos ir
paskolų mokėjimai), o bendra įplaukų iš paskolų suma sudarė 1,1 mlrd. Lt.

•
•

Buvo pradėtas pradinis paskolų portfelio pardavimo etapas.

•

Per Laikotarpį buvo parduota 0,8 mln. Lt vertės kilnojamojo turto, įskaitant 0,4 mln. Lt
vertės „Spyker“ automobilio pardavimą.

Laikotarpiu buvo tęsiamas iš skolininkų perimto Banko turto pardavimas aukciono būdu.
Bankroto administratorius sėkmingai užbaigė 10 nekilnojamo turto objektų pardavimą, o
per Laikotarpį gautos pinigų įplaukos sudarė 10,0 mln. Lt.
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Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Žemiau esančioje lentelėje pateikiamas per Laikotarpį gautų 119,2 mln. Lt grynųjų pinigų
pajamų pasiskirstymas:
Sukaupta iki
LTL 000

2013 rugs. 30

Nuo 2013 spalio

Sukaupta iki

iki gruodžio 2013 gruodž. 31

Pajamos iš paskolų

999 463

60 180

Finansinėse institucijose laikomos lėšos

563 604

-

563 604

Finansiniai aktyvai

160 011

33 931

193 942

7 596

10 000

17 596

6 804

10 787

17 591

37 489

-

37 489

Investicijos į dukterines įmones
Nekilnojamas turtas, investicijos ir kitas turtas
„Cayman“ paskolų grąžinimas (pervesta iš užšaldytų sąskaitų)

1 059 643

Palūkanos iš turimų vertybinių popierių ir grynųjų pinigų likučių

8 619

4 254

12 872

Nuomos pajamos

7 602

92

7 694

119 243

1 911 325

Priteistos bylinėjimosi išlaidos
Grynųjų pinigų pajamų iš viso

894
1 792 082

-

894

Per Laikotarpį gautų pajamų apibendrinimas:

Pajamos iš paskolų
Iš viso buvo gauta 60,2 mln. Lt pajamų iš paskolų, kurias sudarė grąžintų palūkanų ir paskolų
sumų lėšos bei lėšos iš paskolų restruktūrizavimo ir refinansavimo.
Papildomai, prie aukščiau nurodytų grynųjų pinigų pajamų, dar 8,3 mln. Lt buvo gauta iš
perimto turto pagal nutrauktas sutartis bei 2,6 mln. Lt iš įskaitymų ir užsienio valiutų kursų
pokyčių, kas, kaip aptariama žemiau 4.5 dalyje, įtakojo paskolų portfelio balansinę vertę.

Finansiniai aktyvai
Įplaukos iš finansinių aktyvų, kuriuos Bankas turėjo iki bankroto, sudarė 33,9 mln. Lt.

Investicijos į dukterines įmones
10,0 mln. Lt buvo gauta pardavus Banko turimas „Snoras Media“ akcijas.

Ilgalaikio turto pardavimas, investicijos ir kita
Buvo parduoti įvairūs aktyvai: „Spyker“ automobilis už 0,4 mln. Lt, nekilnojamas turtas už
10,0 mln. Lt bei kitas kilnojamasis turtas už 0,4 mln. Lt.

Palūkanos iš vertybinių popierių ir grynųjų pinigų likučių
Buvo gauta 4,3 mln. Lt iš palūkanų. Į šią sumą įeina palūkanos iš vertybinių popierių,
terminuotų indėlių, taupomųjų sąskaitų bei pelnas pardavus vertybinius popierius.
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Nuomos pajamos
Buvo gauta 0,1 mln. Lt nuomos pajamų. Tokia pati suma buvo gauta ir prieš tai buvusį
ketvirtį.

3.2

Išlaidos ir išmokos kreditoriams
Per Laikotarpį atliktos išmokos sudarė 394,0 mln. Lt (įskaitant PVM): 6,9 mln. Lt veiklos
išlaidos, 11,0 mln. Lt išlaidos konsultantams ir 375,1 mln. Lt išmokos kreditoriams.
Išlaidų ir išmokų kreditoriams santrauka pateikiama žemiau:

LTL 000

Sukaupta iki

Nuo 2013 rugs

2013 rugs. 30

iki gruodžio

Sukaupta iki
2013 gruodžio 31

Veiklos išlaidos
Personalui

43,781

3,758

47,539

Patalpoms

9,869

796

10,665

Turtui

7,283

647

7,930

13,643

1,132

14,775

Apsaugai ir draudimui

3,369

178

3,547

Kitos išlaidos

2,085

372

2,457

80,030

6,883

86,913

129,673

11,029

140,702

41,362

1,036

42,398

171,035

12,065

183,100

9,280

82

9,362

-

375,000

375,000

9,280

375,082

384,362

260,344

394,030

654,374

Ryšiams ir IT

Iš viso veiklos išlaidų
Su veikla nesusijusios išlaidos
Išlaidos konsultantams ir papildomos išlaidos
Kitos išmokos
Iš viso su veikla nesusijusių išlaidų
Išmokos kreditoriams
Išmokos pirmos eilės kreditoriams
Išmokos antros eilės kreditoriams
Iš viso išmokų kreditoriams
Iš viso išmokų

Daugiau informacijos apie veiklos išlaidas yra pateikta sekančiame šios ataskaitos skyriuje.
Per Laikotarpį patirtos su veikla nesusijusios išlaidos:

•

Išlaidos konsultantams ir papildomos išlaidos: iš viso buvo sumokėta 11,0 mln. Lt su
bankrotu susijusių mokėjimų. Atkreipiame dėmesį, kad šios išlaidos įskaitomos tik
atlikus mokėjimą grynaisiais pinigais, todėl į jas neįeina už laikotarpį nuo 2013 m. spalio
1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Komiteto patvirtinti, tačiau šiuo laikotarpiu nesumokėti
mokėjimai.

•

Kitos išmokos: per ketvirtį buvo išduota 1,0 mln. Lt paskola AB „Finasta Holding“.
Paskolos tikslas buvo užtikrinti, kad AB bankas „Finasta“ (Finasta Bankas), AB „Finasta
Holding“ dukterinė įmonė, tinkamai vykdytų jam taikomus veiklos riziką ribojančius
normatyvus.
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Veiklos apžvalga

4.1

Personalo apžvalga
2013 m. gruodį buvo atlikta peržiūra, kad nustatyti kuriuos darbuotojus, kurių sutartys
baigiasi 2014 m. sausio 31 d., reikia išlaikyti. Buvo peržiūrimos šešių ir dvylikos mėnesių
darbo sutartys. Atlikus peržiūrą ir Komitetui pritarus bankroto administratoriaus
pasiūlymams, bankroto administratorius kai kurias sutartis pratęsė, kad ir toliau būtų
teikiamos kritinės paslaugos kol atliekamas paskolų pardavimas. Iš viso buvo panaikinti
penki pilni etatai. 2014 m. antrame ketvirtyje bus atlikta dar viena peržiūra, kad nustatyti,
kuriuos darbuotojus, kurių sutartys baigiasi 2014 m. liepos 31 d., išlaikyti.

4.2

Padaliniai
Bankroto administratorius tęsia reikalingų padalinių ir vietinės infrastruktūros peržiūrą,
bandydamas subalansuoti iš paskolų portfelio susigrąžintas lėšas su padalinių išlaikymo
išlaidomis. Užbaigus paskolų portfelio pardavimo etapą bus atlikta dar viena peržiūra.

4.3

IT sistemos
Tęsiame IT sutarčių su trečiomis šalimis peržiūrą, kad nustatytumėme sritis, kuriose būtų
galima sumažinti išlaidas.

4.4

Veiklos biudžetas
Bankroto administratoriaus prašymu Komitetas buvo patvirtinęs 7,4 mln. Lt veiklos biudžetą
Laikotarpiui. Faktinės Laikotarpio išlaidos sudarė 6,9 mln. Lt, tačiau į jas buvo įtrauktos
sumokėtos personalo išlaidos, kurios susikaupė prieš tai buvusiu laikotarpiu bei išmokų
darbuotojams laiko skirtumai. Žemiau pateiktoje lentelėje pateikta vien tik su Laikotarpiu
susijusių išlaidų suvestinė, pagal kurią išlaidos buvo 0,8 mln. Lt mažesnės nei skirtas
biudžetas.
Realios

Veiklos išlaidos

tūkst. Lt

Numatytos

Skirtumas

tūkst. Lt

tūkst. Lt

Personalui

3 351

3 282

(69)

Patalpoms

796

1 201

405

Turtui

637

784

146

1 151

1 273

123

178

162

(16)

Ryšiams ir IT
Apsaugai ir draudimui
Kitos išlaidos
Iš viso

565

737

172

6 677

7 438

761

Biudžete numatytų ir faktinių išlaidų skirtumų suvestinė:

•

Personalas: personalo išlaidos iš esmės atitiko biudžetą. Atkreipiame dėmesį, kad į
personalo išlaidas yra įtrauktos susikaupusios personalo išlaidos, kurias Bankas Patirs
pirmame 2014 m. ketvirtyje. Banko administratorius perskaičiavo faktines Banko veiklos
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išlaidas per pastaruosius tris 2013 m. ketvirčius, įtraukdamas į jas susikaupusias
darbuotojų išmokas, kurios bus mokamos pirmame 2014 m. ketvirtyje.

•

Patalpos: mažesnės nei numatytos išlaidos yra dėl atidėtų mokesčių, susijusių su Banko
nekilnojamu turtu Rusijoje, dėl to, kad 2013 m. gruodžio 31 d. dar nebuvo gauti
reikalingi dokumentai. Įvairūs statybų ir remonto darbai buvo atidėti iki pirmojo 2014
m. ketvirčio, taip pat buvo sutaupyta išlaidų komunalinėms paslaugoms dėka ganėtinai
šilto oro Laikotarpio metu.

•

Turtas: išlaidos buvo mažesnės nei numatyta biudžete dėl to, kad daugelis perimto turto
atvejų nebuvo galutinai užbaigti kaip numatyta, dėl ko su turto išieškojimu susijusios
išlaidos buvo mažesnės nei suplanuota.

•

Ryšiai ir IT: duomenų perdavimo ir IT sistemų išlaidos buvo sutaupytos dėl persvarstytų
sutarčių su tiekėjais.

•

Apsauga ir draudimas: šiek tiek didesnės išlaidos per Laikotarpį buvo patirtos dėl to, jog
buvo reikalinga Banko patalpų apsauga.

•

Kitos išlaidos: 0,2 mln. Lt santaupos lyginant su biudžetu iš esmės buvo pasiektos dėl
mažesnių nei tikėtasi išmokų nekilnojamo turto agentams už Laikotarpiu parduotą
nekilnojamą turtą.

Bankroto administratorius ir Snoro finansininkų komanda baigė ruošti veiklos biudžetą
ateinantiems trims mėnesiams iki 2014 m. kovo 31 d. 2014 m. sausio 30 d. Komitetas
patvirtino 7 mln. litų veiklos biudžetą 2014 m. sausiui-kovui.

4.5

Likęs parduoti turtas
Žemiau esančioje lentelėje pateikta numatoma likusių Snoro aktyvų realizacijos vertė,
pakoreguota peržiūrėjus atidėjinius. Dabartinė numatoma Snoro aktyvų realizacijos vertė,
neįskaitant galimų ieškinių, yra 2,9 mln. Lt. Snoro aktyvų vertės pasikeitimai išsamiai
pateikti žemiau:
LTL millions

mln. LT

Position at Position
at 30
Balansas
Balansas
2011 gruodž.
7
2013
rugs.
Skirtumas
07 Dec 11
Sept 30
13 Difference

Loans

Position
Balansasat

2013
gruodž.
31
31
Dec
13

2,574

1,412

(70)

1,342

Cash
and cash equivalents
Paskolos

697

820

(274)

546

Grynieji
pinigai ir pinigų ekvivalentai
Fixed
assets

305

120

(2)

118

153

161

6

168

177

753

(33)

720

Ilgalaikis turtas
Other assets
Kitas turtas
Financial
assets
Finansiniai
aktyvai
Investments
Investicijosinį group
grupėscompanies
įmones
Nematerialus
Intangible
assetsturtas
Totals

7
1
3,913

1

0

1

-

-

-

3,266

(372)

2,894

Svarbiausi Laikotarpio atidėjiniai ir realizacijos yra išsamiai aprašyti toliau:

•

Paskolos: per Laikotarpį buvo susigrąžinta 48 mln. Lt grynųjų pinigų paskolų ir 8 mln. Lt
perimto turto, taip pat kapitalizuota 20 mln. Lt bendros balansinės vertės paskola
„Snoras Media“, vykdant šios įmonės pardavimą. Šį turto sumažėjimą atsvėrė 11 mln. Lt
sumažėjusi paskolų vertė. Taip pat pridėjus kitus grynuosius verčių pokyčius (užsienio
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valiutų kursų pokyčius, sukauptas palūkanas ir įskaitymus), kurie sudarė 5 mln. LT,
grynasis balansinės vertės sumažėjimas sudarė 70 mln. Lt.

•

Grynieji pinigai ir pinigų ekvivalentai: per Laikotarpį sumažėjo 274 mln. Lt, daugiausiai
dėl 375 mln. Lt išmokų antros eilės kreditoriams, o antras išmokų planas antros eilės
kreditoriui dėl 500 mln. litų išmokų buvo patvirtintas teismo 2014 m. sausio mėn.;
grynųjų pinigų sumažėjimą dalinai atsvėrė pajamos iš paskolų portfelio ir finansinių
aktyvų pardavimas.

•

Ilgalaikis turtas: pagrindinė ilgalaikio turto balansinės vertės sumažėjimo priežastis
buvo turto pardavimas.

•

Kitas turtas: vertė padidėjo dėl to, kad buvo pridėtas perimtas turtas, gautas pritaikius
priverstinio vykdymo priemones.

•

Finansiniai aktyvai: per Laikotarpį buvo parduoti 33 mln. Lt grynosios balansinės vertės
finansiniai aktyvai. Suėjus terminui, pinigai, iš likusių finansinių aktyvų, bus prieinami
paskirstymui kreditoriams.

Atkreipiame dėmesį, kad Snoro turto realizacijos vertė gali keistis, ypatingai dėl
susigrąžintų sumų iš paskolų portfelio, dukterinių įmonių pardavimo ir realizuotų sumų iš
turto portfelio ir kito materialaus turto.
Be aukščiau nurodyto materialaus turto, Snoras taip pat gali susigrąžinti nemenką vertės
dalį per nagrinėjamus ieškinius. Ieškiniai išsamiau aprašomi sekančiame skyriuje; potenciali
iš ieškinių susigrąžinama suma nebuvo kiekybiškai įvertinta dėl to, kad sudėtinga nustatyti
tokių susigrąžinimų sumą ir laiką.
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5

Bankroto procesas
Toliau pateikiama visose svarbiausiose bankroto srityse pasiekto progreso suvestinė.

5.1

Kilnojamo turto realizavimas
Žemiau pateikiama įvairių turto kategorijų ataskaita.

i.

Banko nuosavybė

Laikotarpio pradžioje Bankui Lietuvoje priklausė 21 nekilnojamo turto objektas. Devyni iš jų
yra Banko padaliniai ir vis dar naudojama buveinė.
Likę 12 yra gyvenamosios patalpos ir komerciniai padaliniai. Per Laikotarpį šis nekilnojamas
turtas buvo parduodamas iš varžytinių pagal Lietuvos įstatymus. Vienas nekilnojamojo turto
objektas buvo parduotas už 0,1 mln. Lt sumą. Jei po antrų varžytinių lieka neparduoto
nekilnojamo turto, bankroto administratorius jį įtraukia į laisvąjį pardavimą.
Bendra per Laikotarpį gautų grynųjų pinigų suma buvo 0,2 mln. litų, kuri buvo gauta iš turto
pardavimo, dėl kurio buvo susitarta dar iki Laikotarpio.
Bankui Lietuvoje priklausančio nekilnojamo turto pardavimą tvarko Colliers tarptautiniai
konsultantai (Colliers), o išsamesnė informacija apie parduodamą nekilnojamą turtą yra
pateikta Colliers svetainėje (www.colliers.lt/PropertySearch).
Bankui taip pat priklauso keturi nekilnojamo turto objektai Prancūzijoje, Latvijoje ir
Ukrainoje. Šis nekilnojamas turtas šiuo metu yra nenaudojamas ir yra parduodamas. Jei
įmanoma, užsienyje esantis nekilnojamas turtas parduodamas pagal Lietuvos ir pagal
kiekvienos jurisdikcijos įstatymus bei gerąsias praktikas.
Per Laikotarpį bankroto administratorius kiekvienoje šalyje paskyrė nekilnojamo turto
agentą ir teisininką padėti vykdyti pardavimo procesą; buvo paruošta pardavimo rinkodara,
sutarta dėl priverstinio aukciono datų (kur tinka). Kol kas nė vienas užsienyje esantis
nekilnojamo turto objektas nebuvo parduotas, bankroto administratorius prognozuoja, kad
turtas bus realizuotas antroje 2014 m. pusėje.

ii. Perimtas turtas
Laikotarpio pradžioje Bankas Lietuvoje iš viso turėjo 129 perimto nekilnojamo turto
objektus, kurie liko neparduoti antrosiose varžytinėse, pradėtose 2013 m. liepą.
Bankroto administratorius patvirtina, kad per Laikotarpį buvo parduoti devyni nekilnojamojo
turto objektai už 16,2 mln. Lt, iš kurių per Laikotarpį buvo sumokėta 10 mln. Lt, tame tarpe
ir 0,7 mln. Lt išankstiniai apmokėjimai už tris objektus.
Ankstesnės ataskaitos paskelbimo metu Bankas turėjo 146 perimto nekilnojamo turto
objektus, kurie dar nebuvo įtraukti į oficialų pardavimo procesą. Per Laikotarpį banko
administratorius paskyrė nekilnojamo turto agentą, kad įvertintų šį nekilnojamą turtą, o
priverstinis aukcionas numatomas antrame 2014 m. ketvirtyje, gavus iš Komiteto visus
reikiamus patvirtinimus. Kadangi Bankas tęsia įkeisto turto perėmimą iš nemokių klientų,
per Laikotarpį bus įforminti naujai perimto turto pardavimai. Bankroto administratorius tęs
darbą dėl tolimesnio perimto turto pardavimo, o rezultatai bus pateikti sekančioje
ataskaitoje.
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Bankas turi 11 perimto nekilnojamo turto objektų užsienyje: devynis Estijoje ir du Rusijoje.
Šis nekilnojamas turtas buvo įvertintas, buvo pasitelkti nekilnojamo turto agentai ir
teisininkai, kad padėtų vykdomiems pardavimo procesams.
Jei Bankas užsienio šalyje turi tiek perimto turto, tiek nuosavo turto, pasitelkiami tie patys
agentai ir teisininkai, siekiant sumažinti išlaidas.

iii. Kilnojamas turtas
Tęsiantis Banko likvidavimo procesui, bankroto administratorius nustato vis naują turtą,
kuris nėra būtinas Banko veiklai palaikyti. Tai automobiliai, IT įranga ir biuro baldai. Turtas
parduodamas kas savaitę Banko buveinėje rengiamuose aukcionuose arba per specialius
trečiųjų šalių agentus (automobilių atveju). Visas parduodamas turtas dar prieš aukcioną
reklamuojamas Banko svetainėje (www.snoras.com).
Be minėtojo turto, Bankui taip pat priklauso įvairių Lietuvos menininkų darbai. Šiuo metu
jie yra reklamuojami Banko svetainėje, o jų pardavimo data ir būdas bus paskelbtas
artimiausiu metu (http://www.snoras.com/lt/art).

5.2

Paskolos
Nuolatinės pajamos iš paskolų padidėjo neženkliai - nuo 58 mln. Lt praėjusiame ketvirtyje
iki 60 mln. Lt. Laikotarpiu perimtas turtas sudarė 8 mln. Lt.
Vykdant „Snoras Media“ pardavimo procesą, šiai dukterinei įmonei buvo kapitalizuota 20
mln. Lt paskola, o pardavus įmonės akcijas buvo gauta 10 mln. Lt. Tai yra UAB Snoras Media
išduotos negarantuotos paskolos realiai susigrąžinta suma.
2013 m. spalį kartu su Komitetu buvo nuspręsta pradėti tiriamąjį Banko lietuviškų paskolų
portfelio (Portfolio) pardavimo procesą. Vadovaudamasis Banko pirkimų politikos
reikalavimais bankroto administratorius pasamdė „Zolfo Cooper Capital Management“
(ZCCM) kaip pardavimų agentą Portfolio pardavimo procesui vykdyti ir tvarkyti. Pirminis
etapas, kuriame buvo ieškoma potencialių Portfolio pirkėjų, buvo pradėtas 2013 m. lapkritį,
o 2014 m. sausį buvo gauti neįpareigojantys pasiūlymai. 2014 m. vasarį Komitetas nusprendė
tęsti šį pardavimą, jo rezultatai bus aprašyti sekančioje ataskaitoje.
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5.3

Kreditorių reikalavimų nustatymas ir išmokėjimas
Ketvirčio progresas
Dar liko 72 neišspręsti ginčytini reikalavimai, spręstini pirmos instancijos teisme,
apeliaciniame teisme arba Aukščiausiame Teisme. Didžioji dalis šių reikalavimų dar neturi
nustatytų nagrinėjimo datų.
Kaip jau minėta, siekdamas padėti teismui vykdyti nagrinėjimą, bankroto administratorius
teismui pateikė visų likusių ginčytinų reikalavimų paaiškinimus. Teismas peržiūri
informaciją, kad nustatytų ar reikalingas teismo posėdis dalyvaujant visoms šalims, ar
užtenka sprendimo, priimto remiantis pateiktais paaiškinimais. Bankroto administratorius
laukia teismo sprendimo ir prireikus informuos kreditorius.
Laikotarpiu įvyko įvairūs teismo posėdžiai ir svarbūs pokyčiai, įskaitant:

•

Pirmos eilės kreditoriai: 2013 m. lapkričio 19 d. teismas patvirtino paskutinius du pirmos
eilės kreditorinius reikalavimus. Apeliacijos pateiktos nebuvo, todėl sprendimas
įsigaliojo 2013 m. lapkričio 29 d. 2013 m. gruodį buvo atliktos 0,1 mln. Lt teismo
patvirtintos išmokos už šiuos reikalavimus.

•

VĮ Indėlių ir investicijų draudimas (IID): kaip minėta, 2013 m. spalio 9 d. apeliacinis
teismas nusprendė palikti galioti Vilniaus apygardos teismo priimtą sprendimą laikyti IID
reikalavimą antros eilės reikalavimu. Po sprendimo priėmimo teismui buvo pateiktas
pradinis atsiskaitymų planas, kuriame nurodyta, kad IID, kaip antros eilės kreditoriui, iki
2014 m. sausio 31 d. bus išmokėta 425 mln. Lt. Bankroto administratorius patvirtina,
kad pagal teismo patvirtintą planą per Laikotarpį buvo išmokėta 375 mln. Lt. 2014 m.
sausį pagal pradinį atsiskaitymų planą buvo atlikta paskutinė 50 mln. Lt išmoka ir
teismas patvirtino antrą atsiskaitymų planą, kuriame toliau numatoma IID išmokėti 500
mln. Lt.
2014 m. sausį Aukščiausiajam Teismui buvo pateikti du skudai dėl apeliacinio teismo
2013 m. spalio 9 d. sprendimo. Bankroto administratorius seka šių apeliacijų
nagrinėjimą bei toliau atlieka išmokas pagal teismo patvirtintą planą.

•

Reikalavimas dėl akcijų emisijos: Aukščiausiajam Teismui 2013 m. spalio 2 d. priėmus
sprendimą ir pasitarus su teisininkais, bankroto administratorius šias lėšas įskaitė kaip
realizuotas bankroto sumas. Iš viso bankroto administratorius kreditoriams užtikrino
189,9 mln. Lt, kurie šiuo metu yra laikomi banke „Finasta“.
Priėmus sprendimą, akcijų emisijos ieškovai tapo Banko kreditoriais ir įgijo teisę
pateikti kreditorinius reikalavimus dėl neišleistų akcijų. Šie investuotojai nėra laikomi
indėlininkais, todėl negali gauti išmokų iš IID.
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Patvirtinti reikalavimai
Žemiau esančioje lentelėje pateikti iki 2013 m. gruodžio 31 d. priimtų reikalavimų kiekiai
bei sumos atėmus sumas, kurios jau buvo išmokėtos pirmos ir antros eilės kreditoriams:
Patvirtintų reikalavimų suma (mln. Lt)
Eiliškumas

Patvirtintų reikalavimų kiekis
-

1

-

2

1

3 615

3

4

13

4

17 158

2 516

7

21

205

17 184

6 348

Iš viso

Po paskutinės mūsų ataskaitos teismas priėmė dar 3 reikalavimus bei išnagrinėjo ir priėmė
sprendimą dėl reikalavimo teisių perleidimo. Reikalavimo teisių peleidimai teikiami ir toliau
ir yra nagrinėjami bankroto administratoriaus.

Indėlių sertifikatai ir obligacijos
Pasibaigus 2013 m. lapkričio 14 d. teismo posėdžiui, Aukščiausiasis Teismas 2013 m.
gruodžio 16 d. nusprendė kai kuriuos šio klausimo aspektus perduoti nagrinėti Europos
Sąjungos Teisingumo Teismui (ESTT), kad šis apsvarstytų ar Lietuvos įstatymuose buvo
tinkamai įgyvendintos kai kurios ES direktyvų nuostatos dėl investuotojų ir indėlininkų
draudimo. Priėmus šį sprendimą ir laukiant ESTT sprendimo, dauguma indėlių sertifikatų bei
obligacijų savininkų reikalavimų bei atitinkami teisminiai nagrinėjimai buvo sustabdyti.
Bankroto administratorius ir toliau atidžiai seks situaciją bei informuos kreditorius ESTT
priėmus sprendimą.

5.4

Bylinėjimasis

5.4.1 Šveicarija
Šveicarijoje tęsiamas potencialių reikalavimų nagrinėjimas, vietinės valdžios institucijos
gauna vis daugiau įrodymų bei papildomos informacijos. Šie klausimai sprendžiami pagal
vietos baudžiamąjį procesą, kurį prižiūri bankroto administratoriaus teisininkai.

5.4.2 Civilinis ieškinys prieš p. Antonov ir p. Baranauską
2012 m. gegužę Snoras pateikė ieškinį prieš p. Antonov ir p. Baranauską, pridėdamas p.
Anotnov turto visame pasaulyje arešto aktą, gautą 2012 m. gegužės 18 d., 492 mln. eurų
sumai.
Po įvairių diskusijų tarp šalių ir belaukiant nagrinėjimo dėl ekstradicijos JK, civilinio ieškinio
nagrinėjimas tiek prieš p. Antonov, tiek prieš p. Baranauską buvo sustabdytas 2013 m.
gruodžio 15 d. 2014 m. sausio 20 d. JK teismas priėmė sprendimą Lietuvos Respublikos
naudai, kuriuo sutiko išduoti p. Antonov ir p. Baranauską. Iš karto po to buvo paduota
apeliacija, todėl laukiama teismo nagrinėjimo datos.
Turto visame pasaulyje arešto aktas lieka galioti nepaisant teisminio nagrinėjimo
sustabdymo, o bankroto administratoriaus komanda, jei reikia, ir toliau prižiūri jo vykdymą.
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Bankroto administratorius nuolat seka situaciją, jei prireiktų panaikinti nagrinėjimo
sustabdymą ir nagrinėjimą pratęsti.

5.4.3 Ieškinys prieš Raimondą Baranauską
Bankroto administratorius vis dar laukia apeliacinio teismo sprendimo paskirtos datos šiam
nagrinėjimui.

5.5

Dukterinių įmonių pardavimas

5.5.1 „Finasta“ bankų grupė
Per Laikotarpį įvyko svarbių pokyčių vykdomame „Finastos“ grupės (Finasta) pardavime.
Kaip jau buvo pranešta, 2013 m. spalį Lietuvos Bankas patvirtino „LHV Group“ (LHV)
prašymą įsigyti Finastą ir nustatė pradinį terminą sandoriui užbaigti iki 2014 m. sausio 31 d.
Bankroto administratorius dalyvavo tebevykstančiose derybose su LHV bei taip pat tęsė
išsamias derybas su kitais potencialiais investuotojais, besidominčiais įvairiomis Finastos
dalimis. Dar viena šalis pateikė prašymą Lietuvos Bankui, tačiau sprendimas būtų paskelbtas
tik 2014 m. vasario 18 d. Kol sprendimas dėl šios paraiškos nežinomas, bankroto
administratorius paprašė LHV pratęsti Lietuvos Banko nustatytą užbaigimo terminą dėl to,
kad kol nežinomi visi pasiūlymai, Komitetui negali būti pateikta rekomendacija. LHV
sėkmingai pratęsė užbaigimo terminą iki 2014 m. balandžio 30 d.
2014 m. vasario 13 d. bankroto administratoriui buvo pranešta, kad kitas potencialus
investuotojas nusprendė atsiimti Lietuvos Bankui pateiktą paraišką ir Lietuvos Bankas
nutraukė jos vertinimą. Bankroto administratorius komitetui pateikė rekomendaciją ir siekia
užbaigti sandorį su LHV, numatoma užbaigimo data - 2014 m. antrasis ketvirtis.
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6

Tolimesni veiksmai
Bankroto proceso uždaviniai ateinantiems trims mėnesiams:

•
•

siekti užbaigti Finastos pardavimą;

•
•

toliau vykdyti tolimesnį Portfolio pardavimo etapą;

•

kartu su teisininkais ir Banko personalu spręsti ginčytinus reikalavimus ir teismui
pateikti kreditorių reikalavimų pakeitimus.

•
•

ir toliau peržiūrėti bei mažinti veiklos sąnaudas, kur įmanoma; ir

atlikti išmokas antros eilės kreditoriams pagal antrąjį teismo patvirtintą mokėjimų
planą;
vykdyti Bankui priklausančio nekilnojamo turto ir perimto turto pardavimą;

tęsti bylinėjimąsi dėl reikalavimų, kuriuose potencialai susigrąžinama suma yra
proporcinga išieškojimo išlaidoms ir sėkmės tikimybei.

Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, kai tai bus praktiškai įmanoma, banko
administratorius paskelbs sekančią darbų eigos ataskaitą už tris mėnesius iki 2014 m. kovo
31 d.
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