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1. PREAMBULĖ 

 

2014 m. sausio 17 d. nutarimu Centrinio banko Lietuvos bankas (toliau – Lietuvos bankas) 

valdyba pripažino kooperatinę bendrovę kredito uniją „Vilniaus taupomoji kasa“ (toliau – kredito unija) 

nemokia, visam laikui atšaukė Kredito unijai išduotą kredito unijos licenciją ir nutarė kreiptis į Vilniaus 
apygardos teismą (toliau – Teismas) dėl bankroto bylos iškėlimo. Netrukus Teismui buvo pateiktas 
Lietuvos banko pareiškimas dėl bankroto bylos Kredito unijai iškėlimo, pasiūlyta bankroto 
administratoriumi paskirti UAB „Verslo konsultantai“ (toliau – administratorius). 

Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3304-
781/2014 tenkino Lietuvos banko pareiškimą ir Kredito unijai iškėlė bankroto bylą. Ši nutartis buvo 
skubiai vykdytina, t.y. pradedama vykdyti dar jai neįsiteisėjus, todėl nuo tos dienos administratorius 
pradėjo eiti savo pareigas. Nutartis įsiteisėjo 2014 m. balandžio 7 d.  

2014 m. rugpjūčio 18 d. Teismo nutartimi patvirtintas Kredito unijos kreditorių sąrašas. Iš viso 
šiuo metu yra patvirtinti 63 kreditorių finansiniai reikalavimai, kurių bendra suma sudaro 224 313 507,23 
Lt. 

Kredito unijos administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui savo iniciatyva parengė 
Kredito unijos bankroto proceso apžvalgą. Ši Kredito unijos bankroto proceso apžvalga nėra Kredito 
unijos administratoriaus veiklos ataskaita, teikiama LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 26 p. 
nustatyta tvarka ir apimtimi.  

B KB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ bankroto proceso apžvalgoje kreditoriams pristatoma 
kredito unijos padėtis bankroto bylos iškėlimo metu ir svarbiausi administratoriaus atlikti bei planuojami 
atlikti veiksmai bankroto procese.  
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2. KREDITO UNIJOS PADĖTIS BANKROTO PRADŽIOJE  

2.1. Kredito unijos kapitalas  

2014 m. vasario 7 d., t. y. bankroto bylos iškėlimo dienos duomenimis kredito unijos nuosavas 
kapitalas buvo neigiamas (- 3 633  tūkst.  Lt), iš kurio pajinis kapitalas sudarė 34 802  tūkst. Lt, o praėjusių 
2013 metų ir einamųjų metų nepaskirstytas nuostolis buvo 38 470  tūkst. Lt. Skolinto kapitalo kredito 
unijoje nebuvo. Bankroto bylos iškėlimo dieną į kredito uniją buvo įstoję 8 729 nariai (pajininkai), iš kurių 
– 502 asocijuoti.  

2.2. Kredito unijos turtas   

2014 m. vasario 7 d. duomenimis kredito unijos turto balansinė vertė sudarė 221 403 tūkst. Lt. 
Žemiau pateikiamas neaudituotas kredito unijos balansas 2014 m. vasario 7 d. duomenimis.  

1 lentelė 

BKB KU „Vilniaus taupomoji kasa“ balansas 2014 m. vasario 7 d. duomenimis 

Eil. 
Nr. 

Straipsnis 
Balansinė vertė, 

tūkst. Lt 

A TURTAS   
I Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21 077 

II Investicijos į vertybinius popierius 25 159 

III 
Kredito įstaigoms suteiktos paskolos ir kitos iš jų 
gautinos sumos 

 0 

IV Kredito unijos nariams suteiktos paskolos 137 135 

V Kitas finansinis turtas  9 876 
VI Už skolas perimtas turtas 10 045 
VII Ilgalaikis materialus turtas 18 111 
VII Nematerialus turtas  0 

  TURTO IŠ VISO: 221 403 

  NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI   

B MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 225 035 
I Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai kredito įstaigoms   0 

II 
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai klientams ir kredito 
unijos nariams 

224 569 

III Kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai   466 
IV Atidėjiniai  0 

V Subordinuotieji įsipareigojimai   0 

C NUOSAVAS KAPITALAS - 3 633 
I Pajinis kapitalas 34 802 
II Privalomieji rezervai ir kapitalas  35 
III Perkainojimo rezervas   0 

IV Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) -38 470 

IV.1 Ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai) -6 028 

IV.2 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) -32 442 

  NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ VISO: 221 403 
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3. BANKROTO ADMINISTRATORIAUS VEIKLA  

     3.1. Bankroto administratoriaus veiksmai 

Vykdydamas Teismo 2014 m. vasario 7 d. nutartį administratorius siekdamas užtikrinti sklandų 
administravimo procesą bei einamąją kredito unijos veiklą atliko svarbiausius administravimo veiksmus. 

2 lentelė 

Pagrindiniai administratoriaus atlikti veiksmai nuo 2014 m. vasario 7 d. 

Veiksmai Pastabos 

Informacijos 
teikimas 

Pradėjęs bankroto administravimo procesą, administratorius atliko LR Įmonių bankroto 
įstatymo nustatytus veiksmus – apie bankroto bylos iškėlimą pranešė valstybės institucijoms, 
kredito, draudimo įstaigoms, žinomiems kredito unijos kreditoriams ir kitiems asmenims. 
Administratorius informaciją skelbė spaudoje ir internetinėje erdvėje. 

Nuo bankroto proceso pradžios administratorius atsakė į daugiau kaip 1 000  prašymų, 
pareiškimų, užklausimų dėl informacijos apie bankroto procedūros eigą, pajų grąžinimą, pajų 
įskaitymą už skolas, paskolų sąlygų keitimą ir kt. 

Kredito unijos  
dokumentų 
tvarkymas ir 
apskaita 

Kredito unijos dokumentų archyvas neatitiko Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintų 
Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių. Buvo organizuojami visų kredito unijoje rastų 
dokumentų tvarkymo ir apskaitos darbai.  

Trumpalaikio turto 
inventorizacija 

Atsižvelgdamas į tai, kad kredito unija iki bankroto bylos iškėlimo nebuvo atlikusi turimo 
trumpalaikio turto inventorizacijos ir kredito unijos organai administratoriui nepateikė 
turimo trumpalaikio turto sąrašų, administratorius organizavo kredito unijoje buvusio 
trumpalaikio turto inventorizaciją. 

Kredito unijos 
atstovavimas iki 
bankroto bylos 
iškėlimo pradėtuose 
teisminiuose 
procesuose 

Tarp kredito unijoje rastų ir administratoriui perduotų dokumentų nebuvo didelės dalies 
dokumentų, reikalingų tinkamai atstovauti kredito uniją vykstančiuose teisminiuose 
procesuose. Administratorius teikė prašymus teismui atidėti bylų nagrinėjimą, operatyviai 
organizavo susipažinimą su teismuose esančia bylų medžiaga ir nepriklausomai formavo 
realius kredito unijos interesus atitinkančią poziciją. 

Debitorių 
administravimas 

Administratorius analizavo kredito unijos paskolų būklę ir ėmėsi teisinių veiksmų 
vėluojančių skolininkų atžvilgiu. 

Administratorius peržiūrėjo kredito unijos paskolų apskaitymo tvarkas, jų atitikimą paskolų 
sutartyse numatytoms sąlygoms. Atsižvelgdamas į tai, atliko reikalingus pakeitimus.   

Administratorius aktyviai dalyvauja skolininkų (tiek fizinių, tiek juridinių asmenų) bankrotų 
procesuose: siekia, kad bankroto bylas vedantys teismai patvirtintų kredito unijos finansinius 
reikalavimus, o bankroto procese unijos reikalavimai būtų maksimaliai tenkinami.   

Kredito unijos 
personalo valdymas 

Planuodamas pradinį bankroto procedūros etapą, administratorius nustatė kredito unijos 
darbuotojų poreikį ir su jais sudarė terminuotas darbo sutartis (plačiau žr. Apžvalgos 3.1. 
dalyje). 

Kredito unijos 
sudarytų einamųjų 
sutarčių 
peržiūrėjimas 

2014 m. balandžio 7 d. įsiteisėjus teismo nutarčiai, administratorius viešai paskelbė, jog 
nutraukia visas su kredito unija sudarytas sutartis dėl paslaugų kredito unijai teikimo, jos 
turto nuomos ir kt. kredito unijai naudingų sutarčių kontrahentai buvo individualiai 
informuoti apie ketinimą tęsti pasirašytas sutartis. Tokiu būdu buvo tęsiamos informacinės 
sistemos palaikymo, kredito unijos nekilnojamo turto objektų apsaugos, komunalinių 
patarnavimų ir kt. sutartys.  
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Kredito unijos 
sudarytų sandorių 
peržiūrėjimas 

Administratorius organizavo kredito unijos sudarytų sandorių, kurie galimai nenaudingi 
unijai, peržiūrėjimą ir būtinų teisinių veiksmų nustatymą (plačiau žr. Apžvalgos 3.3. dalyje). 

Kreditorių 
finansinių 
reikalavimų 
nagrinėjimas ir 
teikimas teismui 
tvirtinti 

Per nustatytą terminą (iki 2014 m. birželio 6 d.) administratoriui reikalavimus pateikė 78 
kreditoriai. Bendra reikalavimų suma – 224 675 999,82 Lt (plačiau žr. Apžvalgos 3.4. dalyje). 

Kredito unijos 
nekilnojamojo turto 
valdymas  

Administratorius, siekdamas užtikrinti kredito unijos turto apsaugą ir išsaugoti turto vertę, 
perėmęs nekilnojamą turtą, sprendė dėl turto išlaikymo kaštų mažinimo, sudarė sutartis, 
skirtas turtui apsaugoti, ėmėsi veiksmų išnuomoti nekilnojamą turtą.  

Kredito unijos 
kilnojamojo turto 
valdymas 

Administratorius perėmė kredito unijos vardu registruotas bei už skolas perimtas transporto 
priemones, organizavo transporto priemonių saugojimą, draudimą bei priežiūrą.  

 

 
Dėl kredito unijos veiklos kompleksiškumo ir apimties, taip pat dėl būtinų administravimo 

veiksmų atlikimo terminų, bankroto administratorius UAB „Verslo konsultantai“ pasitelkė specifinių sričių 
(teisės, finansų, audito, turto valdymo, IT sistemų ir kt.) ekspertus, kuriems buvo papildomai keliamas ir 
interesų konflikto nebuvimo kriterijus. 
 
 

3.2. Personalas 

2014 m. vasario 7 d. duomenimis kredito unijoje dirbo 26 darbuotojai: administracijos vadovė, 
administracijos vadovo pavaduotojas, vidaus audito tarnybos vadovė, vyr. buhalterė, buhalterė, paskolų 
apskaitos buhalterė, kredito rizikos specialistas, turto valdymo skyriaus vadovas, teisininkas, 2 jaunesnieji 
teisininkai, paskolų skyriaus vadovas, 2 paskolų vadybininkai, paskolų vadybininko asistentas, klientų 
aptarnavimo skyriaus vadovė, vyr. klientų aptarnavimo specialistė – kasininkė, 3 klientų aptarnavimo 
specialistai – kasininkai, projektų vadovė, administratorė, valdybos sekretorė, vairuotojas, kurjeris.   

Vadovaudamasis LR Darbo kodekso 122 str., 195 str. administratorius 2014 m. vasario mėn. 

didžiąją dalį darbuotojų išleido į prastovas. 2014 m. balandžio 10 d. darbuotojams įteikti įspėjimai apie 
darbo sutarties nutraukimą pagal LR DK 137 str. (darbdaviui iškėlus bankroto bylą). Visos darbo sutartys 
buvo nutrauktos 2014 m. gegužės 5 d.  

Įvertinęs einamosios kredito unijos veiklos pobūdį bei poreikius administratorius į darbą pagal 
terminuotas darbo sutartis iki pirmojo kreditorių susirinkimo priėmė 7 darbuotojus – vyr. buhalterį, 
paskolų apskaitos buhalterį, du paskolų vadybininkus, teisininką, nekilnojamo turto priežiūros specialistą 
ir administratorę.  

Administratorius Garantiniam fondui pateikė paraišką dėl lėšų, skirtų atsiskaityti su 
darbuotojais, skyrimo. Iki šios apžvalgos parengimo dienos Garantinio fondo sprendimas dėl paraiškos 
negautas.  

 

3.3. Administravimo išlaidos  

Pagal Kredito unijų įstatymo 74 str. 5 d. kredito unijos administratorius ne vėliau kaip per 5 
dienas nuo teismo nutarties iškelti kredito unijos bankroto bylą priėmimo dienos privalo pateikti teismui 
tvirtinti kredito unijos lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms 
apmokėti iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata. Per nustatytą terminą pateikus prašymą 
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Teismui, nutartis dėl sąmatos tvirtinimo buvo priimta 2014 m. balandžio 24 d. Teismas patvirtino 216 600 
Lt dydžio vieno mėnesio administravimo išlaidų sąmatą.  

Administravimo išlaidos neviršijo 2014 m. balandžio 24 d. Teismo patvirtintos sąmatos ir nuo 
2014 m. vasario 7 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. sudarė 849 984 Lt.   

 

3.4. Kredito unijos sandorių tikrinimas  

LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 3 d. 8 p. administratorių įpareigoja patikrinti Kredito unijos 
sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos. 
Minėta įstatymo nuostata administratorių įpareigoja sandorių patikrinimą atlikti per 6 mėnesių laikotarpį.  

Atsižvelgiant į perimtų archyvinių dokumentų apimtį, faktą, kad dalį dokumentų yra perėmusios 
valstybinės institucijos ir tai, kad iki bankroto iškėlimo kredito unijos archyvas nebuvo tvarkomas 
tinkamai, t.y. vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintomis Dokumentų tvarkymo ir 
apskaitos taisyklėmis, administratorius 2014 m. rugsėjo 2 d. kreipėsi į Teismą dėl termino sandoriams 
peržiūrėti pratęsimo. Teismas nusprendė terminą pratęsti 6 mėnesiams.  

Jeigu, atlikus Kredito unijos sandorių tikrinimą, administratorius nustatys poreikį, sandoriai bus 
ginčijami actio Pauliana ir kitais pagrindais, bus siekiama Kredito unijai padarytą žalą prisiteisti iš ją 
padariusių fizinių ir juridinių asmenų. Identifikavus reikiamus pagrindus, administratorius taip pat 
kreipsis į ikiteisminio tyrimo įstaigą dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo asmenims, kurie sudarė 
Kredito unijai nenaudingus sandorius. 

 

3.5. Finansinių reikalavimų tvirtinimas  

Vilniaus apygardos teismas 2014 m. vasario 7 d. nutartimi nustatė dviejų mėnesių nuo nutarties 
iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos terminą kreditorių finansiniams reikalavimams, atsiradusiems iki 
bankroto bylos iškėlimo dienos, pareikšti. Administratorius visiems žinomiems kreditoriams ir asmenims, 
kurių kredito unijoje turimo indėlio suma viršijo draudžiamąją sumą, registruotais laiškais pranešė, kad 
kreditorių finansiniai reikalavimai priimami iki 2014 m. birželio 6 d. 

Per nustatytą terminą administratoriui reikalavimus pateikė 78 kreditoriai, kurių bendra 
reikalavimų suma - 224 675 999,82 Lt.  

Administratorius patikrino pateiktų reikalavimų pagrįstumą remdamasis kredito unijos 
apskaitos duomenimis bei jam perduotais dokumentais. Vadovaudamasis LR Įmonių bankroto įstatymo  
11 str. 3 d. 10 p., administratorius sudarė kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą ir 2014 m. liepos 4 d. Vilniaus 
apygardos teismui pateikė prašymą dėl kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašo patvirtinimo ir prašė 
patvirtinti 63 kreditorių finansinius reikalavimus, kurių bendra suma 224 313 507,23 Lt.  

Administratorius ginčijo pareikštus finansinius reikalavimus, kurių bendra suma buvo 362 
492,59 Lt. Administratoriaus prašymu Teismas atsisakė tvirtinti Kredito unijos pajininkų finansinius 
reikalavimus, pagrįstus turėtu pajumi, nes bankroto bylos iškėlimo dieną Kredito unijos įsipareigojimai 
viršijo turimą pajinį kapitalą, o vadovaujantis LR Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 3 str. 2 
d., kooperatinės bendrovės nariai pagal kooperatinės bendrovės prievoles atsako už pajų priklausančiu 
įmokėti pajiniu įnašu, t.y. pajininkai nėra pripažįstami kredito unijos kreditoriais.   

Be to, ginčyta kredito unijos indėlininkų finansinių reikalavimų dalis, nesutapusi su kredito 
unijos buhalterinės apskaitos duomenimis. Vienas finansinis reikalavimas ginčytas dėl darbuotojui 
priklausančios išeitinės išmokos dydžio, kuris neatitinka LR Įmonių bankroto įstatymo 19 str. 2 d. 
numatyto dydžio.  

2014 m. rugpjūčio 18 d. nutartimi Vilniaus apygardos teismas tenkino administratoriaus 
prašymą dėl prašomų patvirtinti kreditorių finansinių reikalavimų. Tą pačią dieną priimta ir nutartis dėl 
prašomų netvirtinti finansinių reikalavimų, kuria Teismas tenkino bankroto administratoriaus prašymą, 
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tačiau vienam iš kreditorių apskundus priimtą nutartį, klausimas perduotas nagrinėti Lietuvos 
apeliaciniam teismui.   

3 lentelė 

Teismo patvirtintų kreditorių finansinių reikalavimų suvestinė 

Kreditorių 
eilė 

Kreditorių 
tenkinimo eilė  

(pagal LR KUĮ 76 
str.) 

Teismo 
patvirtinti 

reikalavimai 
(asmenų sk.) 

Teismo 
patvirtinti 

reikalavimai, Lt 
1 Etapas, Lt 2 Etapas, Lt 

Pirmos eilės 
kreditoriai 

Darbuotojų 
reikalavimai 

24 253 456,69 253 456,69 - 

Antros eilės 
kreditoriai 

VĮ „Indėlių ir 
investicijų 
draudimas“ 

1 221 309 020,84 221 309 020,84 - 

Trečios eilės 
kreditoriai 

Mokesčiai, įmokos į 
biudžetą 

3 173 991,24 173 991,24 - 

Ketvirtos eilės 
kreditoriai 

Kiti kreditoriai 33 2 541 002,02 2 529 625,26 11 376,40 

Penktos eilės 
kreditoriai 

Subordinuotosios 
paskolos 

0 0 - - 

Šeštos eilės  
kreditoriai  

Kredito unijos 
stebėtojų tarybos 
narių, valdybos 
narių ir kredito 
unijos 
administracijos 
vadovo reikalavimai 

2 36 036,44 36 036,44 - 

IŠ VISO: 63 224 313 507,23 224 302 130,47 11 376,40 

 

LR Įmonių bankroto įstatyme nustatyta, jog kreditorių reikalavimai tenkinami dviem etapais. 
Pirmajame etape pagal nustatytą eiliškumą tenkinami kreditorių reikalavimai be priskaičiuotų palūkanų ir 
netesybų, o antrajame etape ta pačia eile tenkinama likusi kreditorių reikalavimų dalis (palūkanos ir 
netesybos).  

 

3.6. Tolesni bankroto administravimo veiksmai  

Pagal LR Kredito unijų įstatymo 74 str. 6 d., kreditorių susirinkimo teisės kredito unijos 
bankroto procese yra suteikiamos kreditorių komitetui. Po kreditorių komiteto suformavimo 
administratorius planuoja tęsti ir inicijuoti šiuos veiksmus: 

- Kreiptis į Teismą dėl kredito unijos pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 
 

- Atlikus atranką, įdarbinti sklandžiam bankroto procesui būtiną darbuotojų skaičių,  organizuoti 
personalo darbo vietas ir darbo funkcijų pasiskirstymą, kontroliuoti jų vykdymą. 

 

- Aktyviai atstovauti Kredito uniją vykstančiuose teisminiuose procesuose, ginant unijos interesus. 
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- Valdyti kredito unijos paskolų portfelį, tęsti aktyvų debitorinių įsiskolinimų išieškojimą. 
 

- Administruoti kredito unijos turtą, realizuoti jį Kreditorių komiteto patvirtinta tvarka.  
 

- Atsiskaityti su kredito unijos kreditoriais laikantis įstatyme nustatyto eiliškumo.  
 

Šie ir kiti veiksmai detaliai bus aptarti kredito unijos bankroto procedūros veiksmų plane, kurį 
planuojama pateikti Kreditorių komitetui. 

 

 

4. FINANSINĖ KREDITO UNIJOS PADĖTIS 

   4.1. Įplaukos ir išlaidos nuo 2014 m. vasario 7 d. 

Viso kredito unijos bankroto proceso metu administratorius siekė užtikrinti, kad būtų gaunamos 
įplaukos. Šiuo metu didžiausia įplaukų dalis gaunama iš paskolų ir palūkanų įmokų; pajamos taip pat 
gaunamos iš finansinių instrumentų, iš kredito unijai priklausančio turto nuomos ir iš asmenų, kitais 
pagrindais turinčių piniginių prievolių kredito unijai.  

Kredito unijos administravimo išlaidos buvo patirtos laikantis 2014 m. balandžio 24 d. Teismo 
patvirtintos administravimo išlaidų sąmatos. 2014 m. rugsėjo 30 d. duomenimis pinigų likutis kredito 
unijoje buvo 39 804 821 Lt. 

 

4 lentelė 

Kredito unijos įplaukos ir išlaidos nuo 2014 m. vasario 7 d. iki 2014 m. rugsėjo 30 d. 

Eil. Nr. Įplaukų/Išlaidų pobūdis Suma, Lt 

I. ĮPLAUKOS IŠ: 
 

I.1. Paskolų, palūkanų bei delspinigių už paskolas 18 462 948 

I.2. 
Palūkanų už Vyriausybės vertybinius popierius ir 
bankuose laikomas lėšas 

644 129 

I.3. Turto nuomos 66 537 

I.4. Kita 348 701 

ĮPLAUKOS IŠ VISO: 19 522 315 

II. IŠLAIDOS: 
 

II.1. Personalo išlaikymui 466 890 

II.2. Organizacinės, ūkio išlaidos 183 691 

II.3. Teisinėms paslaugoms 101 876 

II.4. Turto eksploatavimo išlaidos 67 852 

II.5. Kitos 29 675 

IŠLAIDOS IŠ VISO: 849 984 

GRYNOSIOS PAJAMOS (I-II) 18 672 331 
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 4.2. Kreditorių reikalavimų tenkinimas  

Kredito unijos administratorius pirmajame kreditorių komitete numato teikti svarstyti klausimą 
dėl administratoriaus įpareigojimo kreiptis į Teismą dėl kredito unijos pripažinimo bankrutavusia ir 
likviduojama dėl bankroto.  

LR Kredito unijų įstatymo 75 str. 3 d. nustato pareigą administratoriui prieš kiekvieną 
atsiskaitymą su kreditoriais teikti Teismui tvirtinti atsiskaitymų su kreditoriais planą.  

Administratorius Garantiniam fondui pateikė paraišką dėl lėšų, skirtų atsiskaityti su 
darbuotojais, skyrimo. Gavus Garantinio fondo lėšas pirmos eilės kreditoriams, planuojama kreiptis į 
Teismą su prašymu patvirtinti atsiskaitymo su pirmos eilės kreditoriais planą. Teismui patvirtinus 
atsiskaitymo su pirmos eilės kreditoriais planą, administratorius išmokės Garantinio fondo lėšas 
darbuotojams. 

Atsižvelgus į šiuo metu turimus duomenis apie kredito unijos turtą, gautinas paskolų įmokų bei 
palūkanų pajamas bei įvertinus kreditorių reikalavimų dydį ir struktūrą, galima prognozuoti, kad nebus 
galimybės patenkinti ketvirtos ir šeštos eilės kreditorių reikalavimų.  

Priėmus nutartį dėl kredito unijos likvidavimo, administratorius numato visiškai atsiskaityti su 
pirmos eilės kreditoriais ir dalinai su antros eilės kreditoriumi – VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“.   
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