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Pareiškimas dėl atsakomybės ribojimo:
Šią ataskaitą (toliau – Ataskaita) parengė bankrutavusios akcinės bendrovės banko „Snoras“ (toliau – „Snoras“) bankroto
administratorius kreditorių komitetui, išrinktam 2012 m. birţelio 12 d. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimu
(toliau – Kreditorių komitetas).
Ataskaitoje pateikta informacija pagrįsta Bankroto administratoriaus iki 2013 m. birţelio 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
Šioje ataskaitoje kreditoriams trumpai aprašytas bankroto procesas, apimantis vienerių
metų trukmės įvykius iki 2013 m. birţelio 30 d., skiriant daugiau dėmesio trijų mėnesių
laikotarpiui nuo 2013 m. balandţio 1 d. Visgi norėdami, kad ataskaita būtų informatyvesnė,
įtraukėme keletą pastabų apie veiklos rezultatus ir po 2013 m. birţelio 30 d.
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.
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2

Santrauka

2.1

Praėjusių metų svarbiausi įvykiai ir pasiekimai
Realizacijos

•

Bendra turto realizacija bankroto proceso metu iki 2013 m. birţelio 30 d. yra 1,66 mlrd.
LTL, įskaitant 530 mln. LTL nuo 2012 m. liepos 1 d. ir 135 mln. LTL per paskutinius tris
mėnesius.

•

Vykdant aktyvų paskolų portfelio administravimą, įsipareigojimų nevykdymo rodikliai
buvo kontroliuojami ir bendros paskolų įmokos (palūkanų ir pagrindinės) nuo bankroto
administratoriaus paskyrimo sudaro 876 mln. LTL, iš kurių 371 mln. LTL yra surinkti per
laikotarpį nuo 2012 m. liepos 1 d.

•
•

Mini bankų tinklo pardavimas uţbaigtas 2012 spalį, pardavus tinklą uţ 3,1 mln. LTL.

•

Bankroto administratorius tęsia „Finasta“ bankininkystės grupės ir „Snoras Media“
pardavimo procesus.

•

Daug pastangų dėta į tai, kad būtų pasiektas susitarimas su Kreditorių komitetu dėl
veiksmų, reikalingų Bankui priklausančio turto ir perimto turto realizavimui, siekiant
uţtikrinti, kad Kreditoriams būtų grąţinama didţiausia vertė. 84 vienetai „Snorui“
priklausančio turto dabar jau yra atskirai įvertinti 185 mln. LTL suma ir vyksta šio turto
pardavimo viešuosiuose aukcionuose procesas. 2013 m. birţelio 30 dienai iš viso 28
vienetai perimto turto buvo pardavinėjami varţytinėse, iš jų kol kas šeši buvo parduoti.
Bendra realizacijos suma yra 1,1 mln. LTL.

•

1,1 mln. LTL vertės turtas, įskaitant automobilius, perimtą turtą, šaunamuosius ginklus
ir biuro įrangą, buvo parduotas per laikotarpį nuo 2013 m. balandţio 1 d. iki 2013 m.
birţelio 30 d., o bendra tokio turto realizavimo nuo Bankroto administratoriaus
paskyrimo dienos suma sudaro 2,3 mln. LTL.

„Snoro Lizingo“ pardavimas uţbaigtas 2013 m. rugpjūčio 7 d., realizuojant iš viso 74
mln. LTL kreditoriams, iš kurių apie 7 mln. LTL sudaro bendrovės akcijų įsigyjimas, o
likusi 67 mln. LTL suma yra „Snorui“ grąţintos paskolos.

Bylinėjimasis

•

Bankroto administratorius nagrinėja galimybes imtis teisinių veiksmų dėl reikalavimų,
kurių bendra potenciali vertė yra apie LTL 2,4 mlrd. LTL. Tačiau šiame etape galimų
susigrąţinimų mastas lieka neaiškus.

•

Kaip minėta ankstesnėse ataskaitose, prieš bankrotą nemaţai investicijų buvo pervesta į
Kaimanų salose ir Didţiosios Britanijos Mergelių salose veikiančias įmones, atliekant
sudėtingas operacijas. Bankroto administratorius neseniai išsiaiškino atliktų operacijų
struktūras ir turtą, kurio bendra nustatyta realizacijos vertė 180 mln. LTL sumai buvo
grąţinta „Snorui“. Iki šiol buvo surinkta 48,5 mln. LTL įmokų uţ paskolas ir 24,5 mln.
LTL anksčiau investuotų lėšų.

•

Daug darbo buvo įdėta, siekiant išnagrinėti lėšų judėjimą, susijusį su buvusių akcininkų
didelių sumų, kaip įtariama, neteisėtu pasisavinimu. Buvo gautas visame pasaulyje
galiojantis arešto orderis 1,7 mlrd. LTL sumai, kuri priklauso vienam iš buvusių
akcininkų. Bankroto administratorius toliau dirba su šiuo ieškiniu, siekdamas
kreditoriams kuo didesnės naudos.

•

Bankroto administratorius toliau sėkmingai dirba su ieškiniu prieš Julius Baer
Šveicarijoje dėl, kaip įtariama, neteisėtai pasisavintų lėšų. Paskaičiuota šio ieškinio
vertė sudaro 829 mln. LTL.
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•

Bankroto administratorius nagrinėja „Ernst & Young“ auditorių vaidmenį, rengiant
„Snoro“ ir jo dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės ataskaitas uţ 2007, 2008, 2009
ir 2010 metus, atsiţvelgiant į papildomai kreditorių patirtus nuostolius dėl toliau banko
vykdomos veiklos.

•

Reikalavimai Julius Baer ir „Ernst & Young“ atţvilgiu sutampa su reikalavimais
buvusiems akcininkams, o maksimali bendra reikalavimų suma yra 1,7 mlrd. LTL.

Kreditoriai

•

Buvo pateikta daugiau nei 28.500 pareiškimų dėl kreditorinių reikalavimų ir juos
perţiūrėjus ir išanalizavus, teismas patvirtino 17.167 kreditorių reikalavimus, kurių
bendra vertė yra 6,7 mlrd. LTL. Per trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. birţelio 30 d. iš
viso buvo išmokėta 10.168 LTL suma vienam pirmos eilės kreditoriui. Visiems kitiems
pirma eile Teismo patvirtintiems kreditoriams lėšos buvo išmokėtos anksčiau.

•

Kaip minėta ankstesnėse ataskaitose, Teismas bei Seimo narių grupė kreipėsi į Lietuvos
Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar teisinis reguliavimas, numatantis
IID reikalavimo tenkinimą antra eile, o „Sodros“ ir Valstybinės mokesčių inspekcijos
reikalavimų tenkinimą trečia eile, neprieštarauja Konstitucijai.

•

Iki LR Konstituciniame Teisme nagrinėjamo klausimo išsprendimo
administratorius negalėjo išmokėti lėšų antros eilės kreditoriui.

•

2013 m. liepos 5 d. LR Konstitucinis Teismas patvirtino, kad galiojantis reguliavimas,
numatantis kreditorių eiliškumą, neprieštarauja Konstitucijai. Remiantis šiuo
sprendimu, Teismas 2013 m. liepos 29 d. nutartimi patvirtino antros ir trečios eilės
kreditorius ir jų reikalavimų sumą. Vis dėlto šita Teismo nutartis dalies kreditorių buvo
apskųsta, pateikiant atskiruosius skundus, taigi tol, kol bylos baigtis nėra aiški, Bankroto
administratorius negali išmokėti lėšų antros eilės kreditoriui.

Bankroto

Veiklos apžvalga

•

Bankroto administratorius reguliariai vertino Banko veiklos sąnaudas, kiek įmanoma
maţindamas išlaidas, tuo pačiu metu išlaikydamas ypatingos svarbos paslaugas, siekiant
uţtikrinti maksimalų turto sugrąţinimą kreditoriams.

•

Bankroto administratorius toliau nagrinėja darbuotojų reikalingumo klausimą,
atsiţvelgdamas į bendrą strategiją. Per keletą etapų darbuotojų skaičius buvo
sumaţintas nuo 1.385 iki šiuo metu dirbančių 139 asmenų.

•

Bankroto administratorius nusprendė, kad filialų tinklas kol kas turi būti išlaikytas,
siekiant uţtikrinti maksimalų turto susigrąţinimą iš paskolų portfelio.

•

Sutartis dėl IT paslaugų teikimo su „Baltic Amber Solutions“ buvo persvarstyta iš naujo
ir pakeista. Tokiu būdu yra uţtikrinamas tolesnis dabartinio paslaugų lygio teikimas
Bankui uţ gerokai maţesnę kainą. Kitos išlaidos toliau stebimos, siekiant padidinti
efektyvumą.
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2.2

Ateities strategija ir tolimesni veiksmai
Ţemiau pateiktoje lentelėje apibendrinama strategija pagal pagrindines darbų kryptis.

Darbų kryptis

•

Ateities strategija

Materialiojo turto
realizavimas:
Bankui priklausantis
nekilnojamasis
turtas

•
Perimtas turtas

Kilnojamasis turtas

•
Paskolų darbo
grupė

Kreditorių
reikalavimų
tvirtinimas ir
tenkinimas
Bylinėjimasis

Dukterinių įmonių
pardavimas

•
•

Vyksta šešių Bankui priklausančių nekilnojamojo turto vienetų pardavimo procesas.

•

Likę 14 nekilnojamojo turto vienetų bus parduoti, kai tik jie nebebus reikalingi Banko
veiklai.

•

Perimtas turtas, kurio vertė maţesnė nei 1 mln. LTL, bus toliau pardavinėjamas per
pirmąsias ir antrąsias varţytines. Visi neparduoti turto vienetai bus pardavinėjami
laisvai.

•

Perimtas turtas, kurio vertė didesnė nei 1 mln. LTL, bus pardavinėjamas, kai tik Turto
vertinimo prieţiūros tarnyba perţiūrės kiekvieno turto vieneto minimalias pardavimo
kainas, kurias nustatė Banko pasamdyti nepriklausomi atstovai.

•

Uţsienyje perimtas turtas bus pardavinėjamas, gavus teisės konsultantų išvadas dėl
optimalios realizavimo strategijos.

•
•

Turimas kilnojamasis turtas bus toliau pardavinėjamas viešuose aukcionuose.

•

Bankroto administratorius toliau nagrinės optimalią paskolų portfelio realizavimo
strategiją ir suderins ją su Kreditorių komitetu iki 2013 m. rugsėjo pabaigos.

•

Paskolų portfelis bus aktyviai administruojamas tam, kad būtų pasiektas
prognozuojamas lėšų surinkimo lygis ir valdomas įsipareigojimų nevykdymas, tuo pačiu
metu baigiant rengti realizavimo strategiją.

•

Bankroto administratorius toliau registruos ir vertins naujus kreditorių reikalavimus,
atitinkamai registruos ir teiks informaciją dėl IID reikalavimo didinimo, atsiţvelgiant į
išmokas gavusius apdraustus kreditorius, taip pat teiks informaciją, kurios dėka
teismas galės greičiau išnagrinėti ginčytinus reikalavimus.

•

Bankroto administratorius toliau reguliariai vertins teisminių ginčų pagrįstumą ir tęs
tik tuos ginčus, kurie yra perspektyvūs siekiant sugrąţinti lėšas kreditoriams.

•

Konkrečių reikalavimų būsimos strategijos išsami informacija yra pateikiama 18 ir 19
puslapiuose.

•

Bankroto administratorius toliau tęs „Finasta“ bankininkystės grupės ir „Snoras Media“
priklausančio „Lietuvos ryto“ akcijų dalies pardavimo procedūras.

Bankroto administratorius toliau reguliariai perţiūri ir svarsto, ar Banko naudojamas
turtas vis dar yra reikalingas, ir baigia rengti uţsienyje turimo nekilnojamojo turto
realizavimo strategiją.

Aukcionų rezultatai bus stebimi, siekiant uţtikrinti maksimalią grąţą kreditoriams.
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Pajamos ir išlaidos

3.1

Pajamos
Lentelėje ţemiau pateikiamas grynųjų įplaukų pasiskirstymas per metus iki 2013 m. birţelio
30 d. ketvirčiais, kartu ir pajamos, sukauptos nuo bankroto pradţios.
Laikotarpis iki

3 mėn. iki

3 mėn. iki

3 mėn. iki

3 mėn. iki

Sukaupta iki

2012 06 30

2012 09 30

2012 12 31

2013 03-31

2013 06-30

2013 06-30

Įmokos uţ paskolas

504.141

112.005

101.645

88.632

69.548

875.971

Lėšos finansinėse įstaigose

559.501

569

3.533

0

0

563.604

70.964

(187)

5.414

69.011

12.579

157.781

254

95

3.590

796

313

5.049

(11.060)

0

0

0

48.549

37.489

1.682

506

2.171

1.651

1.495

7.505

121

155

163

5.029

2.000

7.467

0

0

0

0

894

894

1.125.603

113.143

116.516

165.119

135.379

1.655.760

Tūkst. Lt

Finansinis turtas
Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Kaimanų salų paskolų grąţinimo lėšos,
laikomos įšaldytoje sąskaitoje
Uţ vertybinius popierius ir laikomus pinigų
likučius gautos palūkanos
Pajamos iš nuomos
Priteistos bylinėjimosi išlaidos

Iš viso grynųjų pajamų

Anksčiau pateikėme kreditoriams išsamią informaciją apie pajamas, gautas per pirmuosius
devynis mėnesius iki 2013 m. kovo 31 d. Aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį dėl
pajamų, gautų per tris mėnesius iki 2013 m. birţelio 30 d., yra šie:

Įmokos už paskolas
Per tris mėnesius iki 2013 m. birţelio 30 d. gautų lėšų suma yra 69,5 mln. LTL, kurią sudaro
grąţintos 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.
Nuo bankroto administratoriaus paskyrimo dienos iš paskolų gautų lėšų suma yra 876 mln.
LTL. Į šią sumą yra įtraukti 371 mln. LTL, kurie buvo surinkti per laikotarpį nuo 2012 m.
liepos 1 d. Paskolų įmokų dydis per ketvirtį ir toliau maţės, nes tai atspindi laipsnišką
paskolų portfelio amortizaciją.

Finansinis turtas
Pajamų, gautų iš finansinio turto per tris mėnesius iki 2013 m. birţelio 30 d., sumą sudarė
17,6 mln. LTL, kuriai buvo priskirta 5 mln. LTL išlaidų, dėl to grynosios realizacijos suma yra
12,6 mln. LTL. Išlaidos buvo patirtos dėl lėšų, susigrąţintų iš Kaimanų salose veikiančių
įmonių. Įtraukus į bendrą pajamų sumą, 9 mln. LTL suma buvo gauta dėl Kaimanų salose
investuotų lėšų susigrąţinimo (papildomai prie 15 mln. LTL, gautų kovo mėnesį). Likęs
pajamų likutis buvo gautas iš vertybinių popierių, suėjus jų išpirkimo terminui.
Finansinio turto realizacijos sumą per paskutiniuosius 12 mėnesių sudaro 92 mln. LTL iš
bendros 163 mln. LTL realizacijos sumos nuo Bankroto administratoriaus paskyrimo.

Ilgalaikis turtas, investicijos ir kitas turtas
Per tris mėnesius iki 2013 m. birţelio 30 d., pajamų, gautų iš kilnojamojo turto pardavimo,
sumą sudarė 313.000 LTL.
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Bendrą pajamų, gautų per paskutiniuosius 12 mėnesių, sumą sudaro 4,8 mln. LTL, kurių
didţiąją dalį sudaro lėšos, susijusios su mini bankų tinklo pardavimu. Likusią realizaciją
sudaro kilnojamasis turtas ir automobiliai.

Kaimanų struktūros atskleidimas
Prieš bankrutuojant, Bankas pardavė paskolų Rusijoje portfelį ofšorinėms SPĮ ir įmonėms,
esančioms Kipre, Kaimanų salose ir Didţiosios Britanijos Mergelių salose, mainais uţ šių
įmonių akcijas. Po ilgai uţsitęsusių derybų buvo pasiektas susitarimas, kuriuo susitarta
panaikinti šią struktūrą ir grąţinti paskolas „Snorui“. Be investuotų lėšų susigrąţinimo,
paminėtų kalbant apie Finansinį turtą anksčiau, šį ketvirtį buvo gautos įšaldytų paskolų
lėšos, kurias sudarė 48,5 mln. LTL (buvo gautos prieš pat pateikimą ir kurias vėliau surinko
Banko paskolų administravimo komanda). Apibendrinimas dėl iš Kaimanų salose veikiančių
įmonių susigrąţintų lėšų yra pateiktas ţemiau:
Aprašymas
Įšaldytos paskolos
Investuotų lėšų susigrąţinimas – kovo mėn.
Investuotų lėšų susigrąţinimas – balandţio mėn.

Mln. LTL
48,5
15,0
9,0

Išlaidos

(5,0)

Iš viso iki šiol

67,5

Už vertybinius popierius ir laikomus pinigų likučius gautos palūkanos
Palūkanų, gautų per tris mėnesius iki 2013 m. birţelio 30 d., suma iš viso yra 1,5 mln. LTL.
Šią sumą sudaro uţ vertybinius popierius, terminuotus indėlius ir taupomosiose sąskaitose
laikomus pinigus gautos palūkanos. Sumos gautos kiekvienu laikotarpiu skiriasi dėl vertybinių
popierių, kurių išpirkimo terminas suėjo, bei indėlių dydţio.
Po bankroto administratoriaus paskyrimo buvo gauta apie 7,5 mln. LTL, iš kurių 5,8 mln. LTL
buvo surinkta per laikotarpį nuo 2012 m. liepos 1 d. Teismams galutinai išsprendus
kreditorių reikalavimų eiliškumo klausimą, bus galima paskirstyti šią sumą kreditoriams, dėl
ko sumos, gaunamos kaip palūkanos uţ vertybinius popierius ir bankinius indėlius, maţės.

Pajamos iš nuomos
Pajamų iš nuomos, gautų per trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. birţelio 30 d., suma yra
2 mln. LTL. Šią sumą sudaro 1 mln. LTL iš „Krajbanka“ gauto nuomos mokesčio per
laikotarpį nuo 2013 kovo iki 2013 geguţės. „Krajbanka“ pateikė Bankroto administratoriui
oficialų pranešimą ir išsikėlė iš „Snoro“ patalpų 2013 m. birţelio 20 d. Kita 1 mln. LTL suma
buvo gauta iš „Krajbanka“ uţ nesumokėtus nuomos mokesčius bei sutarties nutraukimą.
Bankroto administratorius kartu su Banko darbuotojais ir konsultantais šiuo metu svarsto
optimalią šio turto pardavimo strategiją.
Iš viso iš nuomos per paskutinius metus gautas pajamas sudarė 7,3 mln. LTL. Pagrindinis
pajamų iš nuomos šaltinis buvo „Krajbanka“ išsinuomotas turtas, todėl ateityje pajamos iš
nuomos labai priklausys nuo galimybės vėl išnuomoti šį turtą iki jo pardavimo.

3.2

Išlaidos
Per trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. birţelio 30 d. atliktų mokėjimų sumą sudaro
16,9 mln. Lt, įskaitant 6,4 mln. Lt veiklos sąnaudas, 9,4 mln. Lt (su PVM) išmokas
konsultantams ir 10.168 Lt išmokėjimą pirmos eilės kreditoriui.
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Lentelėje ţemiau apibendrinamos bankroto proceso išlaidos ketvirčiais uţ praėjusius dvylika
mėnesių, bei sukauptos išlaidos nuo bankroto pradţios:

Tūkst. Lt

Laikotarpis iki

3 mėn. iki

3 mėn. iki

3 mėn. iki

3 mėn. iki

Sukaupta iki

2012 06 30

2012 09 30

2012 12 31

2013 03-31

2013 06-30

2013 06-30

Veiklos sąnaudos
Darbuotojams

23.103

5.933

4.779

3.277

3.459

40.551

Patalpoms

4.586

1.294

1.702

887

819

9.288

Turtui

3.089

1.035

1.093

641

636

6.494

Ryšiams ir IT

4.045

2.275

2.562

1.959

1.230

12.071

Apsaugai ir draudimui

2.369

281

241

137

165

3.193

Kitos išlaidos

1.232

132

209

209

99

1.881

38.424

10.950

10.586

7.109

6.408

73.477

37.634

41.996

17.253

14.695

9.419

120.997

0

8.382

799

88

10

9.279

35.539

2.836

520

913

1.036

40.844

73.173

53.214

18.572

15.696

10.465

171.120

111.597

64.164

29.158

22.805

16.873

244.597

Veiklos sąnaudos iš viso
Su veikla nesusijusios sąnaudos
Išlaidos ir išmokos konsultantams
Mokėjimai pirmos eilės kreditoriams
Kiti mokėjimai
Iš viso su veikla nesusijusios sąnaudos
Mokėjimų iš viso

Bankroto administratorius skirią didelį dėmesį į nuolatinį Banko veiklos ekonominio
efektyvumo didinimą ir reguliariai perţiūri visas išlaidas, siekdamas nustatyti lėšas, kurias
galima sutaupyti. Kaip nurodyta lentelėje aukščiau, išlaidos visose veiklos sąnaudų
kategorijose buvo ţymiai sumaţintos.
Išlaidos konsultantams, uţtikrinančios maksimalų lėšų kreditoriams sugrąţinimą bankroto
proceso metu, yra perţiūrimos kiekvieną mėnesį kartu su Kreditorių komitetu, siekiant
uţtikrinti kainos ir kokybės santykį, todėl yra išlaikomas kiek įmanoma maţesnis išlaidų
dydis. Kaip nurodyta lentelėje, išlaidos konsultantams palaipsniui maţėjo ir tikimasi, kad ši
tendencija išliks.
Papildoma informacija apie paskutinio ketvirčio veiklos sąnaudas yra pateikta šios ataskaitos
4 skyriuje. Apibendrintos su veikla nesusijusios sąnaudos, patirtos per laikotarpį, yra tokios:

•

Išlaidos ir išmokos konsultantams: su bankroto procesu susijusi 9,4 mln. LTL išmokų
suma buvo išmokėta per trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. birţelio 30 d., visas šias iki
2013 m. balandţio 1 d. patirtas išlaidas patvirtino Kreditorių komitetas.

•

Mokėjimai pirmos eilės kreditoriams: 2013 m. birţelio mėn. buvo išmokėti 10,168 LTL
vienam pirmos eilės kreditoriui.
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4

Veiklos apžvalga

4.1

Darbuotojų skaičiaus mažinimo planas
Banko darbuotojų skaičius buvo reguliariai perţiūrimas, siekiant kontroliuoti sąnaudas tuo
pačiu metu pasiliekant paslaugas, kurios reikalingos, siekiant padidinti Banko turto
realizaciją. 2012 m. kovo mėn. sumaţinus darbuotojų skaičių iki 388, 2012 m. liepos mėn.
darbuotojų skaičius buvo dar maţintas, pasiliekant 206 darbuotojus.
Remiantis 2012 m. gruodį atlikta „dydţio ir formos“ apţvalga, darbuotojai buvo suskirstyti į
kategorijas, pasirašant terminuotas 6, 12 ir 24 mėnesių darbo sutartis su 153 darbuotojais,
atsiţvelgiant į Bankui reikalingų konkrečių darbų vykdymą.
Pirmųjų sutarčių galiojimas baigėsi 2013 m. liepos 1 d. Perţiūrėjus Banko darbuotojų
poreikį, Bankroto administratorius pratęsė kai kurias sutartis šešiems mėnesiams, siekiant,
jog toliau būtų atliekami būtiniausi darbai. Po perţiūrėjimo, iš viso buvo atleisti 14 pilnu
etatu dirbę asmenys.
Ţemiau pateiktoje lentelėje palyginimui pateikiami skaičiai darbuotojų, dirbusių pilnu etatu
Bankroto administratoriaus paskyrimo dieną ir 2013 m. rugpjūčio 1 d.
Paskyrimo dieną

2013 rugpjūčio 1

Darbuotojų

Iš viso išlaidų

Darbuotojų

Iš viso išlaidų

Funkcijos banke

skaičius

(tūkst. LTL)

skaičius

(tūkst. LTL)

Administravimas

33

318

9

31

Materialusis turtas (ši funkcija buvo įtraukta į Maţmeninės
prekybos verslo paslaugas ir Administravimą)

-

-

12

69

Apsauga (ši funkcija buvo įtraukta į Maţmeninės prekybos
verslo paslaugas ir Administravimą)

-

-

10

35

Prezidento patarėjas

2

107

-

-

Verslo vystymo paslaugos

2

33

-

-

Pokyčių valdymas

1

26

-

-

Įmonių verslo paslaugos

76

430

-

-

Finansų skyrius

56

338

15

112
17

Ţmogiškieji ištekliai

4

21

2

Vidaus audito skyrius

16

100

-

-

4

52

11

71

Teisė
Paskolų administravimas

1

7

55

452

Investicijų verslo skyrius

12

100

3

41

140

734

9

84

1.026

3.723

-

-

-

-

6

30

24

111

4

57

-

-

5

46

1.397

6.100

139

1.045

Informacinės technologijos
Maţmeninės prekybos verslo paslaugos
Skambučių centras (buvo įtrauktas į Maţmeninės prekybos
verslo paslaugas)
Rizikos valdymas
Kreditorių administravimas (nauja funkcija)
Iš viso grynųjų pajamų

Lentelėje taip pat pateikiamos per mėnesį sutaupytos lėšos nuo bankroto pradţios. Vidutinis
darbo uţmokestis darbuotojui buvo padidintas dėl:

•

poreikio išlaikyti labiau patyrusius darbuotojus skyrių vadovavimui ir pagrindinių veiklų
priţiūrėjimui; ir

•

didelio maţą atlyginimą gaunančių darbuotojų skaičiaus sumaţinimo.
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4.2

Kitos veiklos išlaidos
Filialų tinklas
Bankroto administratorius mano, kad yra naudinga išlaikyti filialų tinklą, kadangi paskolų
portfelio surinkimo strategija priklauso nuo vidaus paskolų komandos. Tačiau filialų tinklo
strategija ir toliau bus tikslinama, atsiţvelgiant į paskolų portfelio platesnio realizavimo
galimybes.

IT paslaugų sutartys
Neseniai buvo iš naujo deramasi su „Baltic Amber Solutions“ dėl IT paslaugų teikimo
sutarties pakeitimo, sumaţinant mėnesinius mokėjimus ateinantiems dvylikai mėnesių,
atsiţvelgiant į maţesnį IT palaikymo paslaugų poreikį. Toliau bus perţiūrimos visos sutartys,
siekiant įvertinti, kur galima sutaupyti lėšų, sumaţinant išlaidas.

Patalpos, turtas, apsauga ir draudimas
Šios išlaidos yra susijusios su daugeliu Bankui priklausančio turto eksploatacija, įvertinus
turto perleidimą. Patalpų išlaikymo, apsaugos ir draudimo išlaidos yra susijusios su likusio
turto kiekiu, taip pat su turtu susijusias išlaidas įtakoja paskolų portfelio administravimo
veikla, įskaitant antstolių išlaidas ir realizavimo išlaidas, bei kilnojamasis turtas.

4.3

Veiklos biudžetas
Kaip buvo nurodyta ankstesnėje ataskaitoje, 2013 m. balandţio 4 d. Kreditorių komitetui
buvo pristatytas metų veiklos biudţetas, kuriuo remiantis buvo patvirtintas 6,6 mln. LTL
veiklos biudţetas metų laikotarpiui, kuris baigėsi 2013 m. birţelio 30 d. Faktines išlaidas,
patirtas šiuo laikotarpiu, sudarė 6,4 mln. LTL; tačiau, lentelėje ţemiau apibendrinamos
bendros išlaidos, įskaitant tam tikrus padidėjimus šiam laikotarpiui (6,7 mln. LTL), kurie
atitinkamai lėmė neţymų 62,000 LTL išlaidų padidėjimą biudţete.

Išlaidos
Darbuotojams
Patalpoms
Turtui
Ryšiams ir IT
Apsaugai ir draudimui
Kitos išlaidos
Iš viso

Faktinės

Biudžetas

Skirtumas

Tūkst. LTL

Tūkst. LTL

Tūkst. LTL

3.453

3.521

68

819

646

(173)

634

630

(3)

1.532

1.537

5

165

162

(3)

97

141

44

6.700

6.638

(62)

Skirtumai tarp numatyto biudţeto ir faktinių išlaidų aiškinami taip:

•

Patalpoms: didesnes išlaidas lėmė didesnės nei numatytos išlaidos uţ komunalines
paslaugas šildymo sezono metu dėl šaltų oro sąlygų ir nekilnojamojo turto mokesčio
Rusijoje atidėtojo mokėjimo, kuris buvo parodytas kaip teigiama dispersija ankstesnėje
ataskaitoje.

•

Darbuotojams: neţymias teigiamas dispersijas biudţete lėmė maţesnis darbuotojų darbo
valandų skaičius ir maţesnis nei numatyta panaudotų atostogų skaičius; išlaidos
personalui kaupiamos kas mėnesį.
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4.4

•

Turtas: nors išlaidos antstoliams buvo didesnės nei numatyta, jas kompensavo lėšos,
sutaupytos iš teisės aktuose nustatytų mokėjimų (iš esmės PVM ir tam tikrų kitų išlaidų).

•

Ryšiams ir IT: biudţete nenumatytas lėšas, išleistas BAS sutarčiai vykdyti, buvo
kompensuotos neatliktu mokėjimu uţ Teo suteiktas paslaugas šį ketvirtį. Ši suma bus
įtraukta į kito ketvirčio išlaidas.

•

Kitos išlaidos: lėšų buvo sutaupyta dėl to, kad buvo išleista maţiau, nei numatyta
biudţete įvairioms prekėms, ir nesumokėjus birţelio mėnesio darbo uţmokesčio „Finasta
Holdings“ šį ketvirtį. Ši suma atsispindės kito ketvirčio ataskaitoje, nes ji buvo
sumokėta liepos pradţioje.

Turtas pagal balansinę vertę
Kaip išsamiai pateikiama ankstesnėse ataskaitose, 2011 m. gruodţio 7 d. buvo priimtos
vertės sumaţėjimo nuostatos, o tai sumaţino „Snoro“ turto numatytą realizavimo vertę iki
3,9 mlrd.
Lentelėje ţemiau pateikiama dabartinė „Snoro“ valdomo turto vertė, atsiţvelgiant į neseniai
perţiūrėtus nuvertėjimus. Dabartinė numatyta „Snoro“ turto realizavimo vertė, neįskaitant
potencialių teisminių ginčų reikalavimų, yra 3,2 mlrd. LTL. Išsamesnis „Snoro“ turto vertės
pasikeitimas pateiktas ţemiau:
Padėtis
2011 12 07

Padėtis
2013 03 31

Judėjimas

Padėtis
2013 06 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

1.433
689
134
155
698
6
-

52
(0)
(13)
7
65
0
0

1.485
689
121
161
763
6
0

Iš viso

3.913

3.114

110

3.224

Mln. LTL

Reikšmingi pasikeitimai šiuo laikotarpiu yra išsamiai aprašomi ţemiau:

•

Paskolos: judėjimai per paskutinį ketvirtį rodo bendrą iš Kaimanų salose esančių įmonių
į „Snoro“ paskolų portfelį grąţintų paskolų likutinę vertę lygią 114 mln. LTL atėmus 60
mln. LTL paskolų pagrindinių sumų grąţinimą ir kitus nedidelius judėjimus.

•

Finansinis turtas: padidėjimas atspindi įsigytą naują finansinį turtą (obligacijas) uţ
pinigus, gautus per trijų mėnesių laikotarpį.

•

Ilgalaikis turtas: ilgalaikio turto balansinės vertės sumaţėjimą daugiausiai lėmė
investicinio turto vertės sumaţėjimas, kurį sudaro 10 mln. LTL, gavus išorinio įvertinimo
išvadas, kilnojamojo turto vertės sumaţėjimą, kurį sudaro 1,3 mln. LTL, ir bendra
amortizacija, kurią sudaro 1,3 mln. LTL.

•

Kitas turtas: padidėjimas dėl uţ skolas perimto turto po visų teisinių procesų.

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad „Snoro“ turto realizuojama vertė gali keistis, ypatingai
dėl paskolų išieškojimo, dukterinių įmonių pardavimo, nekilnojamojo turto ir kito
materialiojo turto realizavimo.
Be anksčiau minėto materialiojo turto, „Snoras“ turi galimybę susigrąţinti didelės vertės
turtą po šiuo metu vykstančių teisminių ginčų išnagrinėjimo. Reikalavimai yra aptariami
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kitame skyriuje; tačiau susigrąţintinos 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 ir tolimesnius ţingsnius.

5.1

Materialiojo turto realizavimas
Atnaujinta informacija apie įvairias turto kategorijas yra pateikiama ţemiau.

i.

Bankui priklausantis turtas

Iš Bankui priklausančių 20 turto vienetų 16 yra Lietuvoje, du – Latvijoje, vienas Prancūzijoje ir vienas - Ukrainoje.
Iki šio ketvirčio buvo atlikti šie veiksmai:

•

Reguliarios turto apţvalgos buvo atliekamos, siekiant nustatyti kiekvieno turto vieneto
naudojimą ir kitas su turto naudojimu susijusias būtinas sąlygas. Į tai įeina ir išsami
ekonominės naudos analizė, siekiant nustatyti, ar būtų ekonomiškai naudingiau parduoti
turtą ir perkelti Banko veiklas į pigesnes, nuomojamas patalpas. Atsiţvelgiant į tai buvo
perkeltas Panevėţio filialas.

•

Didţioji dalis turto, tokio kaip „Snoro“ pagrindinė būstinė, lieka naudojamas ir bus
parduotas tik tada, kai jis taps nebereikalingas arba, kai bus priimtinas variantas
išsinuomoti alternatyvias patalpas. Kol kas buvo siekiama išnuomoti turtą, kuris yra
nenaudojamas.

•

„Colliers“ buvo nurodyta įvertinti turtą ir pateikti rekomendacijas, susijusias su
pardavimo strategija. Vertinimo ataskaitos su „Colliers“ rekomendacijomis buvo
parengtos 2013 m. vasario mėn.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga
Turtas Lietuvoje
Naujausia apţvalga parodė, kad šeši nekilnojamojo turto vienetai Lietuvoje yra
nebereikalingi Banko veiklai, todėl juos galima iš karto parduoti. Remiantis Nutarimu Nr.
831, Bankroto administratorius gavo reikalingus Kreditorių komiteto sprendimus, kurie
leidţia pradėti turto pardavimo procesą. Šiuo metu „Colliers“ organizuoja turto viešuosius
pardavimus iki jų pardavimo varţytinėse.
Turtas užsienyje
Kadangi kai kuriose uţsienio jurisdikcijose negalima taikyti Nutarimo Nr. 831 reikalavimų,
šiuo metu yra nagrinėjamos įvairios uţsienyje turimo nekilnojamojo turto pardavimo
galimybės. Parengus optimalią strategiją ir jai pritarus, šis Banko veiklai nereikalingas ir
todėl galimas parduoti turtas, bus parduotas, atsiţvelgiant į visus Kreditorių komiteto
sprendimus, kurių gali prireikti.
Bankui niekada nebuvo išduota Ukrainoje turimo nekilnojamojo turto registracijos paţyma,
o tai suprantama įtakoja Banko galimybes parduoti turtą uţ priimtiną vertę. Bankas
Ukrainoje pasamdė advokatus, kurie išnagrinėtų esamą situaciją, patartų dėl įvairių
pardavimo galimybių ir patvirtintų, ar galima gauti registracijos paţymą.
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Būsima strategija ir terminai
Bankroto administratorius toliau vertina, kuris Banko turimas turtas yra reikalingas veiklai
ir, kai tik bus nustatyta, jog galima parduoti turtą, jis bus parduotas, esant visiems
būtiniems Kreditorių komiteto sprendimams.
Pirmąsias varţytines šešių turto vienetų pardavimui tikimasi pradėti 2013 m. rugsėjo 2 d. ir
uţbaigti iki 2013 m. rugsėjo 30 d., antrosios varţytinės vyks nuo 2013 m. rugsėjo 16 iki
2013 m. spalio 18 d. Nepardavus kurių nors turto vienetų, bus organizuojamas laisvas jų
pardavimas. Remiantis iš „Colliers“ gautomis rekomendacijomis, laisvas pardavimas gali
trukti iki šešių mėnesių.
Bankroto administratorius tikisi, kad visi reikalingi Kreditorių komiteto nutarimai bus priimti
2013 m. rugsėjo mėn. Mūsų patarėjų nuomone dėl didelės uţsienyje turimo turto vertės šio
turto pardavimo procesas truktų iki 12 mėnesių.

ii. Perimtas turtas
Iki šio ketvirčio Bankroto administratorius pasamdė atstovus, kurie pateiktų 64 Lietuvoje
perimto turto vienetų įvertinimo ataskaitas. Banko turto komanda ir Bankroto
administratoriaus komanda gavo ir perţvelgė visas šias ataskaitas.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga
Lietuvoje perimtas turtas, kurio vertė yra didesnė nei 1,0 mln. LTL
Kreditorių komiteto prašymu visos vertinimo ataskaitos, susijusios su 13 Lietuvoje perimto
turto vienetų, kurių vertė viršija 1,0 mln. LTL, 2013 m. balandţio 23 d. buvo pateiktos Turto
Vertinimo Prieţiūros Agentūrai (TVPA). Bankroto administratorius negali pradėti šio turto
pardavimo, kol minimalių kiekvieno turto vieneto pardavimo kainų nepatvirtins Kreditorių
komitetas, remdamasis TVPA ataskaita. Šiuo metu „Colliers“ organizuoja turto pardavimą
tam, kad būtų pasiruošta kiek įmanoma greitesniam jo pardavimui po to, kai minimalios
pardavimo kainos bus nustatytos. Šiuo metu dirbama kartu su TVPA dėl jų išvadų ir tikimasi,
kad paţanga bus padaryta kiek įmanoma greičiau.
Lietuvoje perimtas turtas, kurio vertė yra mažesnė nei 1,0 mln. LTL
Bankroto administratoriui dţiugu pranešti, kad remiantis Nutarimu Nr. 831, Kreditorių
komitetas priėmė nutarimą dėl 51 Lietuvoje perimto turto vienetų, kurių vertė neviršija 1,0
mln. LTL, pardavimo. Turto pardavimo organizavimas prasidėjo 2013 m. geguţės 29 d., o
pirmosios varţytinės prasidėjo 2013 m. liepos 8 d. Numatyta, kad pirmosios varţytinės bus
uţbaigtos 2013 m. rugpjūčio 23 d. Antrosios neparduoto turto varţytinės vyks nuo 2013 m.
liepos 26 d. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. Nepardavus kurių nors turto vienetų antrosiose
varţytinėse, jie bus nedelsiant parduodami, organizuojant laisvą jų pardavimą.
2013 m. birţelio 30 dienai iš viso varţytinėse buvo pardavinėjami 28 turto vienetai, iš kurių
šeši buvo parduoti uţ 1,1 mln. LTL.

11 uţsienyje perimto turto vienetų
Šiuo metu Bankas turi 11 uţsienyje perimto turto vienetų, iš kurių 9 yra Estijoje, o kiti du –
Rusijoje. Šį turtą sudaro gyvenamosios paskirties nekilnojamasis turtas, komercinės
paskirties nekilnojamasis turtas ir ţemės ūkio paskirties ţemės sklypas.
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Paskutinį ketvirtį buvo pasamdyti atstovai, kurie įvertintų šiuos turto vienetus. Vertinimo
ataskaitos buvo gautos 2013 m. liepos pabaigoje ir jas šiuo metu nagrinėja Banko turto
komanda.
Kadangi šis Bankui priklausantis turtas yra uţsienyje, šio perimto turto negalima parduoti,
remiantis Nutarimu Nr. 831, todėl Bankroto administratorius turi dirbti su pasamdytais
atstovais ir teisininkais, siekiant sudaryti optimalią pardavimo strategiją. Parengus galutines
pardavimo strategijas ir Kreditorių komitetui priėmus visus reikalingus nutarimus, Bankroto
administratorius pradės turto pardavimo procedūras.

Būsima strategija ir terminai
Lietuvoje perimtas turtas, kurio vertė yra didesnė nei 1,0 mln. LTL
Kai tik bus formaliai pasirengta pardavimo procesui, „Colliers“ suorganizuos varţytines,
reikalingas pagal Nutarimą Nr. 831. Nepardavus kurių nors turto vienetų, jie bus nedelsiant
parduodami, organizuojant laisvą jų pardavimą. „Colliers“ nuomone šio didesnės vertės
turto laisvas pardavimas turėtų uţtrukti nuo šešių iki dvylikos mėnesių.
Lietuvoje perimtas turtas, kurio vertė yra mažesnė nei 1,0 mln. LTL
Visas neparduotas turtas po antrųjų varţytinių bus nedelsiant parduodamas, organizuojant
laisvą jų pardavimą. „Colliers“ rekomenduoja, kad laisvas pardavimas vyktų nuo šešių iki
dvylikos mėnesių.
11 užsienyje perimto turto vienetų
Parengus optimalią šio turto pardavimo strategiją, Bankroto administratorius tikisi gauti
visus reikalingus Kreditorių komiteto nutarimus 2013 m. rugsėjo mėn. Remiantis iš įvairių
atstovų gautomis rekomendacijomis, šio turto pardavimo procesas gali uţtrukti iki 12
mėnesių.

iii. Kilnojamasis turtas
Iki šio ketvirčio buvo atlikti šie veiksmai:

•

2012 m. spalį Kreditorių komitetas ir Bankroto administratorius sutarė dėl pardavimo
politikos, kuri nustato tinkamą viso Bankui priklausančio turto pardavimo organizavimo
ir įgyvendinimo tvarką.

•

Iš viso parduoti 43 automobiliai. Dauguma likusių automobilių vis dar yra naudojami,
todėl jų negalima parduoti.

•
•

2012 m. spalio 31 d. 102 Bankui priklausantys bankomatai buvo parduoti.
Visi nenaudojami šaunamieji ginklai buvo parduoti.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga
Banko darbuotojai vykdė daug laiko trunkančią išsamią viso likusio kilnojamojo turto
(įrenginių, jungčių ir IT įrangos) inventorizaciją, siekiant nustatyti, kiek turto yra
naudojama ir, kurį turtą galima nedelsiant parduoti. Inventorizacijos rezultatai parodė, kad
Bankas turi daug nedidelės vertės kilnojamojo turto, kuris Bankui yra nebereikalingas.
Atlikus inventorizaciją, Bankroto administratorius priėjo prie išvados, kad optimali
realizavimo strategija būtų parduoti šį turtą viešuosiuose aukcionuose. Po plataus masto
viešojo marketingo kampanijos, pirmasis viešas aukcionas įvyko 2013 m. liepos 3 d., toliau
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bus vykdomi papildomi aukcionai, kurie vyks kiekvieną trečiadienį tol, kol visi kilnojamojo
turto vienetai bus parduoti.
Du Bankui priklausantys „Spyker“ automobiliai buvo pardavinėjami aukcione internetu, kurį
organizavo „Troostwijk Auctions“ Olandijoje. Malonu pranešti, kad vienas iš „Spyker“
automobilių buvo parduotas uţ 376.000 LTL. Kitas „Spyker“ dar pardavinėjamas antrame
„Troostwijk Auctions“ organizuotame aukcione, kuris turi baigtis 2013 m. rugsėjo 24 d.
Kitas kilnojamasis turtas, įskaitant neprabangius automobilius ir progines monetas, vis dar
pardavinėjamas pagal atitinkamus Kreditorių komiteto priimtus nutarimus. Bendra
realizacijos suma šiandien dienai yra 2,3 mln. LTL.

Būsima strategija ir terminai
Didţioji dalis Bankui priklausančio kilnojamojo turto bus parduodama kas savaitę
organizuojamuose viešuose aukcionuose. Numatyta, kad visas turtas bus parduotas iki
2013 m. rugsėjo pabaigos.
Numatyta, kad likusių parduodamų automobilių ir proginių monetų pardavimas bus uţbaigtas
iki 2013 m. spalio pabaigos.
Viso šiuo metu naudojamo turto pardavimo strategija bus svarstoma, kai šį turtą bus galima
parduoti.

5.2

Paskolų darbo grupė
2012 m. liepos 1 d. Banko paskolų portfelio vertė, atėmus atidėjinius, buvo 1,896 mlrd. LTL.
Nuo 2012 m. liepos 1 d. iki 2013 m. birţelio 30 d. surinkta 371 mln. LTL įmokų (pagrindinė
paskolos dalis bei palūkanos) Per šį laikotarpį bankas taip pat perėmė įkeisto turto uţ 18
mln. LTL. 2013 m. birţelio 30 d. paskolų portfelio vertė buvo 1,484 mlrd. LTL.

Paskutinį ketvirtį padaryta pažanga
Per paskutinį ketvirtį surinkta 70 mln. LTL įmokų uţ paskolas bei papildomai perimta įkeisto
turto uţ 7 mln. LTL.
Bankroto administratoriaus komandos veiklos dėka iki bankroto bylos iškėlimo Kaimanų
salose veikiančioms įmonėms perduotas 509 mln. LTL paskolų portfelis buvo grąţintas
Bankui. Šio paskolų portfelio susigrąţinimo dieną uţ paskolas surinkta 48,5 mln. LTL suma ir
numatyta likusi 114 mln. LTL realizuojama vertė buvo pridėtos prie Banko paskolų portfelio.

Būsima strategija ir terminai
Iniciatyvus paskolų portfelio administravimas bus tęsiamas ir išliks vienu iš pagrindinių
prioritetų bankroto procese.
Be to, aktyviai svarstoma galimybė parduoti verslo, vartojimo ir hipotekos paskolų
portfelius. Planuojama aptarti bei suderinti paskolų portfelio realizavimo strategiją su
Kreditorių komitetu iki 2013 m. rugsėjo pabaigos.
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5.3

Sprendimų dėl kreditorių reikalavimų priėmimas ir šių reikalavimų
tenkinimas
Iki šio ketvirčio Bankroto administratoriaus komanda dirbo kartu su Banko vidaus teisininkų
komanda ir kitais bankui atstovaujančiais teisininkais, siekiant uţtikrinti, kad Vilniaus
apygardos teismui būtų laiku pateikiami naujai pareikšti kreditoriniai reikalavimai,
informacija apie IID reikalavimo dydţio pasikeitimus, bei atitinkamai atstovaujama „Snorą“
teismo posėdţiuose dėl įvairių reikalavimų.

Paskutinį ketvirtį padaryta pažanga
Apie 151 ginčijamas reikalavimas dar turės būti nagrinėjamas Teisme, Apeliaciniame Teisme
arba Aukščiausiajame Teisme. Šiuo metu laukiama, kol Teismas paskirs likusių ginčijamų
reikalavimų nagrinėjimo posėdţių datas. Atnaujintas likusių ginčijamų reikalavimų sąrašas
buvo pateiktas Teismui ir jis padės Teismui priimti nutartis bei skirti posėdţius dėl likusių
ginčijamų reikalavimų.
Šiuo laikotarpiu teismuose buvo nagrinėjami ginčijami reikalavimai, o taip pat ir kiti
sudėtingesni klausimai tokie kaip:

•

VĮ Indėlių ir investicijų draudimas (IID): 2013 m. liepos 5 d. Lietuvos Respublikos
Konstitucinis Teismas priėmė nutarimą, kuriuo buvo konstatuota, jog įstatymų nuostatos
suteikiančios IID teisę į antros eilės reikalavimą, o Lietuvos Respublikos Valstybinės
mokesčių inspekcijos ir SODROS teisę – į trečios eilės reikalavimus – neprieštarauja LR
Konstitucijai. Atitinkamai IID reikalavimas Teismo turėtų būti patvirtintas antra eile, o
Lietuvos Respublikos Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SODROS reikalavimai – trečia
eile. Be to, Teismas dar 2012 m. birţelio 20 d. nutartimi Estijos Respublikos Mokesčių
inspekcijos kreditorinį reikalavimą patvirtino ketvirta eile. Nutartį dėl Latvijos
Respublikos Mokesčių Inspekcijos reikalavimo Teismas priėmė 2013 m. liepos 29 d. ir šis
reikalavimas taip pat buvo patvirtintas ketvirta reikalavimų tenkinimo eile. Tačiau,
reikia paţymėti, kad buvo pateikta nemaţai atskirųjų skundų dėl Teismo patvirtintų
kreditorių reikalavimų eilių, taigi šios Teismo nutartys nėra įsiteisėjusios, todėl situacija
dėl šių reikalavimų vis dar išlieka neaiški.

•

„Lismark Holdings Limited“: Teismas priėmė nutartį atmesti „Lismark Holding Limited“
pareikštą reikalavimą dalyje dėl 79.885,75 JAV dolerių. Atskirasis skundas nebuvo
pateiktas.

•

„Snoras Development“: po 2013 m. geguţės 31 d. Teismo posėdţio, „Snoras
Development“ sutiko atsisakyti savo reikalavimo administratoriaus ginčijamoje dalyje,
kurios vertė apie 2,1 mln. LTL. Atskirasis skundas dėl nutarties, kuria patvirtintas
atsisakymas, nebuvo pateikta.

Be to, „Virmanius Holdings Limited“ ir „Eaglus Peak Investments Limited“ sutiko atsiimti
savo reikalavimus, kurių vertė atitinkamai 40,7 mln. LTL ir 69,9 mln. LTL, kaip dalį Kaimanų
salų susitarimo.
Vis dar nebaigti nagrinėti dviejų darbuotojų pareikšti pirmos eilės reikalavimai, abu iš jų yra
„ginčijami“. Šiuos reikalavimus dar turi išnagrinėti Teismas.
Kaip minėta ankstesnėse ataskaitose, likęs priimtas reikalavimas yra susijęs su buvusiu
darbuotoju, kuris dabar jau yra miręs. Su mirusiojo asmens palikuonimis buvo susisiekta ir iš
anksto nurodţius, kad papildomi reikalavimai nebus teikiami, jie neseniai pateikė visus
reikalingus dokumentus ir šis reikalavimas buvo išspręstas.
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Kaip buvo detalizuota ankstesnėje ataskaitoje, AB banke „Finasta“ šiuo metu laikoma
189,9 mln. Lt „Snoro“ lėšų, kurios buvo skirtos banko „Snoras“ akcijoms, kurios nebuvo
išleistos prieš bankroto bylos iškėlimą, apmokėti. Bankas „Snoras“ sėkmingai apgynė savo
poziciją pirmosios instancijos teisme ir Apeliaciniame teisme, tačiau ieškovai pateikė
kasacinius skundus Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Bankas „Snoras“ ir toliau gins savo
poziciją, ir, jei tai bus padaryta sėkmingai, šios lėšos pateks į bankrutuojančio banko turto
masę. Atitinkama apimtimi po to turėtų padidėti ir minėtų ieškovų finansiniai reikalavimai
„Snorui“, jeigu ieškovai reikalavimus pareikš kaip kreditoriai „Snoro“ bankroto byloje.
Ţemiau pateiktoje lentelėje nurodytas iki 2013 m. birţelio 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 (LTL)

2
6
17.138
20

3.982.363.320
13.029.606
2.510.585.316
204.895.373

17.166

6.710.873.615

Nuo paskutinės ataskaitos pateikimo, pirmos eilės kreditorių reikalavimai buvo patenkinti,
todėl jie nebeįtraukti į šią lentelę. Nemaţai ketvirtos eilės kreditorių reikalavimų buvo
atsisakyta, be to teismas patvirtino papildomus pavėluotai pareikštus reikalavimus, ir tai
lėmė trimis kreditorių reikalavimais maţesnį bendrą ketvirtos eilės reikalavimų skaičių.
Nemaţai perleistų reikalavimų buvo išnagrinėta ir dėl jų priimtos teismo nutartys. Bankroto
administratorius gavo iš viso 72 prašymus dėl perleistų reikalavimų. Iš jų 40 buvo
patvirtinti, trijų buvo atsisakyta, šeši atmesti ir dėl 23 dar laukiama teismo posėdţio
paskyrimo.

Indėlių sertifikatai ir obligacijos
2013 m. geguţės 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. Likę reikalavimai buvo
atmesti. Bankroto administratorius ir IID pateikė apeliaciją dėl sprendimo dalies, kurioje
ieškinys buvo patenkintas.
Dalis kitų ieškinių, kuriuos pateikė šios kategorijos ieškovai, buvo išnagrinėti Teisme
kiekvieną iš atvejų vertinant individualiai.
Per šį laikotarpį Teismas atmetė septynis naujus obligacijų turėtojų ieškinius ir dabar
laukiama šių ieškinių nagrinėjimo Apeliaciniame Teisme.

Būsima strategija ir terminai
Bankroto administratoriaus komanda toliau dirbs šioje srityje, kol visų reikalavimų klausimai
bus išspręsti.
Ginčijamų reikalavimų nagrinėjimo teisme posėdţių laikas priklausys nuo Teismo. Siekdamas
paspartinti šį procesą, Bankroto administratorius dirbo kartu su „Snoro“ darbuotojais, kad
būtų nustatytas skaičius šiuo metu ginčijamų atvejų, kuriuos, kaip manoma, Teismas gali
pakankamai lengvai išnagrinėti. Šio proceso metu daugelis kreditorių sutiko su Banko
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paskaičiuota reikalavimo suma, todėl šie susitarimai taip pat buvo pateikti Teismui
apsvarstyti.

5.4

Bylinėjimasis

5.4.1 Kaimanų salose buvusių lėšų susigrąžinimas
Kaip išsamiai buvo pateikta ankstesnėje ataskaitoje ir šios ataskaitos skyriuje „Paskolos“,
per 2013 m. kovo mėnesį Bankroto administratorius uţtikrino investicijų Kaimanų salų ir
Didţiosios Britanijos Mergelių salų įmonėse susigrąţinimą ir tęsė derybas su Kipro įmonėmis,
kurios buvo įsigijusios paskolas.
Derybos su Kipro įmonėmis baigėsi 2013 m. geguţės mėn. Tai lėmė pagrindinių paskolų
sugrąţinimą „Snorui“, kurios dabar yra įtrauktos į Banko paskolų portfelį.
Galiausiai derybos baigėsi tuo, kad apie 180 mln. LTL vertės turtas buvo grąţintas „Snorui“
uţ 7,3 mln. LTL, iš kurių 5 mln. LTL buvo sumokėti iki šios dienos, o likusi suma, kurią reikia
sumokėti 2013 m. spalio mėn., laikoma „escrow“ sąskaitoje.

5.4.2 Šveicarija
Buvo įvertinta galimybė reikšti nemaţai potencialių reikalavimų prieš trečiuosius asmenis
Šveicarijoje. 2012 m. lapkričio mėnesį Bankroto administratorius sėkmingai kreipėsi, jog
Šveicarijoje „Snorui“ būtų patvirtinti visi reikalavimai trečiųjų asmenų atţvilgiu.
Šiuo metu vienas reikšmingas pasiekimas yra tai, jog dėl Bankroto administratoriaus
veiksmų buvo sustabdytas ieškinio senaties terminas reikalavimams trečiųjų asmenų
atţvilgiu pagal Šveicarijos įstatymus reikšti, o tai leis ateityje pareikšti ieškinius.
Be to, bankas „Snoras“ buvo pripaţintas nukentėjusiuoju baudţiamajame tyrime, kurį
atlieka Šveicarijos prokuratūra.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga ir būsima strategija
Bankroto administratorius ir jo pasamdytas teisės patarėjas baigė rengti vieną ieškinį, kuris
yra paruoštas pateikimui, tačiau laukiama, kol Šveicarijoje bus apklaustas liudininkas dėl
susijusio baudţiamojo tyrimo.
Bankroto administratorius pavedė advokatui dalyvauti liudytojo apklausoje dėl susijusio
baudţiamojo tyrimo, kurį atlieka Šveicarijos prokuratūra. Pripaţinimas taip pat suteikia
Bankroto administratoriui teisę susipaţinti su baudţiamojo tyrimo byla, kuri bus perţiūrėta
ieškant įrodymų, kurie galėtų padėti „Snoro“ ieškiniams.
Bankroto administratorius ir jo teisės patarėjai siekia, kad ieškiniai Šveicarijoje būtų
ekonomiškai efektyvūs ir greitai išspręsti. Šis procesas tęsiasi ir atėjus laikui Kreditorių
komitetui bus pateikta atnaujinta informacija.

5.4.3 Civilinis ieškinys prieš V. Antonovą ir R. Baranauską
2012 m. birţelio mėn. V. Antonovui ir R. Baranauskui buvo pateiktas civilinis ieškinys;
2012 m. geguţės mėn. 18 d. teismas išdavė visame pasaulyje galiojantį arešto orderį
1,7 mlrd. sumai. Kaip minėta ankstesnėse ataskaitose, V. Antonovas kreipėsi į Jungtinės
Karalystės teismą, prašydamas atidėti civilinio ieškinio nagrinėjimą, kol bus priimtas
sprendimas dėl jo ekstradicijos bei dėl arešto orderio panaikinimo.
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V. Antonovo prašymus Anglijos teismas nagrinėjo 2012 m. lapkričio mėn., sprendimas buvo
priimtas 2013 m. vasario mėn. 4 d. Visi V. Antonovo prašymai buvo atmesti. Bankroto
administratorius kreipėsi į teismą „Snoro“ vardu, kad V. Antonovui būtų priteistos
apeliacijos išlaidos, ir šis prašymas buvo patenkintas. Kaip dalį mokėjimo į sąskaitą 2013 m.
balandţio mėnesį „Snoras“ gavo 220.000 GBP (apie 880.000 LTL) sumą.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga ir būsima strategija
V. Antonovas ir R. Baranauskas pateikė savo gynybos argumentus dėl „Snoro“ ieškinio, kurie
dabar yra nagrinėjami, ir, kaip buvo tikėtasi, V. Antonovas apskundė 2013 m. vasario
mėnesio sprendimą dėl arešto orderio apeliacinės instancijos teismui, kuris turėjo būti
nagrinėjamas 2013 m. liepos 8 d. Tačiau 2013 m. liepos mėn. jis buvo atšauktas abipusiu
susitarimu, po to, kai V. Antonovas nusprendė atsiimti apeliaciją.
V. Antonovas dabar jau yra atskleidęs išsamią informaciją apie savo turtą, laikantis arešto
orderio sąlygų. Remiantis Teismo nustatytomis sąlygomis Bankroto administratoriui negalima
pateikti jokios informacijos apie šį turtą. Bankroto administratorius galės geriau išsiaiškinti
šio ieškinio perspektyvas, bei kaip geriau paskirstyti, apsaugoti ir atgauti „Snorui“
priklausantį turtą, kai tik turto sąrašas bus visiškai išnagrinėtas.
Bankroto administratorius ir jo teisininkų komanda laikosi tokios nuomonės, kad pagal
balansą ir neatsiţvelgiant į V. Antonovo atidėliojimus, Civilinis ieškinys turi geras
perspektyvas, siekiant išieškoti turtą iš V. Antonovo, bei mano, kad tai yra geriausia
galimybė susigrąţinti turtą iš V. Antonovo ir R. Baranausko kreditorių naudai.

5.4.4 36 mėnesių sandorių apžvalga
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, nemaţai ieškinių buvo
pateikta Lietuvos ir Latvijos teismams.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga ir būsima strategija
Per paskutinį ketvirtį šie ieškiniai buvo svarstomi teismuose.
2013 m. liepos 4 d. Teismas priėmė sprendimą byloje, iškeltoje R. Baranauskui, remiantis 36
mėnesių sandorių perţiūra, pagal ieškinį dėl 1,35 mln. EUR nuostolių atlyginimo.
R. Baranauskas turėjo 30 dienų apeliaciniam skundui dėl šio sprendimo pateikti. Apeliacinis
skundas buvo pateiktas ir Bankroto administratorius privalėjo pateikti atsiliepimą.
Atsiliepimas buvo pateiktas laiku. Apeliacinis Teismas dar nėra paskyręs posėdţio datos.
Bankroto administratorius toliau stebi ieškinių nagrinėjimo eigą teismuose ir kiek įmanoma
greičiau informuos Kreditorių komitetą apie bet kokius rezultatus.

5.5

Dukterinių įmonių pardavimas

5.5.1 „Finasta“ bankininkystės grupė
„Finasta“ bankininkystės grupė susideda iš septynių bendrovių, kurias tiesiogiai ar
netiesiogiai valdo dukterinė banko „Snoras“ įmonė AB „Finasta Holding“.
„Finasta“ bankininkystės grupės pardavimo procesas buvo sudėtingas. Įvairios patikimos ir
gerai finansuojamos suinteresuotos šalys nebuvo linkusios skirti pakankamai laiko ir lėšų
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teikiant paraiškas dėl reikiamo leidimo įsigyti akcijas gavimo iš Lietuvos banko. Nors
pardavimo procesas iki šiol nebuvo sėkmingas, nuo Bankroto administratoriaus paskyrimo
dienos, pavyko stabilizuoti bei pagerinti grupės veiklos rezultatus. Paţymėtina, kad nuo
2011 m. gruodţio 31 d. iki 2013 m. birţelio 30 d. banko „Finasta“ turtas padidėjo
atitinkamai nuo apytiksliai 289 mln. LTL iki apytiksliai 414 mln. LTL, o veiklos sąnaudos
pastoviai maţėjo.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga
Bankroto administratorius toliau skatino suinteresuotas šalis pateikti paraiškas Lietuvos
Bankui ir Latvijos Finansų ir kapitalo rinkos komisijai, siekiant gauti reikalingą leidimą įsigyti
akcijas. 2013 m. geguţės 3 d. Lietuvos Bankas paskelbė, kad priimta „EurEst Capital OU“
paraiška dėl akcijų įsigijimo ir Lietuvos Bankas oficialiai pradėjo jos vertinimą. Tačiau
2013 m. liepos 19 d. Lietuvos Bankas paskelbė, kad jis neišduos leidimo šiam investuotojui
įsigyti grupės akcijų.
Tuo pačiu metu, kai Lietuvos bankas nagrinėjo „EurEst Capital OU“ pateiktą paraišką,
Bankroto administratorius aktyviai dirbo su kitomis suinteresuotomis šalimis. Nors šiandien
dienai nei vienas kitas investuotojas Lietuvos Bankui nėra pateikęs paraiškos dėl akcijų
įsigijimo, tikimasi, kad tai bus padaryta artimiausiu metu.

Būsima strategija ir terminai
Lietuvos Bankui paskelbus, kad jis neišduos leidimo įsigyti akcijas „EurEst Capital OU“,
Bankroto administratorius dar kartą įvertino visus galimus veiksmus dėl „Finasta“
bankininkystės grupės ir toliau tęsia diskusijas su Kreditorių komitetu apie kiekvienos
galimybės privalumus ir trūkumus. Toliau vertinama realizavimo strategija, tačiau šiame
etape tikimasi tęsti pardavimo procesą, tikintis pardavimą įgyvendinti 2013 m.

5.5.2 „Snoro lizingas“
UAB „Snoro lizingas“ - tai bankui „Snoras“ priklausanti dukterinė įmonė, daugiausia teikianti
paskolas, vartotojams įsigyjant buityje naudojamus įrenginius.
Vykdant dukterinės įmonės pardavimą, Bankroto administratorius glaudţiai bendradarbiavo
su „Snoro lizingu“, siekiant uţtikrinti verslo stabilumą. Šis stabilumas ir kartu sparčiai
augantis „Snoro lizingo“ paskolų portfelis uţtikrino, kad pajamos iš šios dukterinės įmonės
pardavimo būtų maksimaliai padidintos.

Paskutinį ketvirtį padaryta paţanga
Po uţsitęsusių derybų su įvairiomis suinteresuotomis šalimis, 2013 m. geguţės mėn. 16 d.
Bankroto administratorius pasirašė „Snoro lizingas“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartį su KŪB
RAZFin ir AS LHV Group. Nuo tos dienos buvo bendradarbiaujama su pirkėju, siekiant
įvykdyti sandorio sąlygas, įskaitant leidimo vykdyti sandorį gavimą iš Konkurencijos tarybos.
Šis sandoris buvo uţbaigtas 2013 m. rugpjūčio 7 d. ir jo bendra vertė siekė apytiksliai 74
mln. LTL, įskaitant apie 67 mln. LTL grąţintų paskolų bei akcijų įsigijimo kainą, t.y. apie 7
mln. LTL.

5.5.3 „Snoras Media“
2013 m. balandţio mėnesį Bankroto administratoriaus komanda pradėjo „Snoras Media“
pardavimo procesą. Šio proceso metu buvo susisiekta su didţiąja dalimi potencialių pirkėjų,
norinčių įsigyti 34% „Lietuvos ryto“ akcijų.
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Per 2013 m. geguţės ir birţelio mėnesį dešimt potencialių investuotojų dalyvavo pardavimo
procese ir gavo informacinį paketą, pagal kurį jie turėjo pateikti neįpareigojančius
pasiūlymus. Diskusijos ir derybos su potencialiais investuotojais tęsiasi ir buvo gauta
nemaţai pasiūlymų. Bankroto administratorius su Kreditorių komitetu artimiausiu metu
suderins tolesnius veiksmus dėl pardavimo proceso.
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Kita ataskaita
Kitą ataskaitą, apimančią trijų mėnesių laikotarpį iki 2013 m. rugsėjo 30 d., Bankroto
administratorius parengs 2013 m. lapkričio mėnesį.
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