ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTAS PRIE ŪKIO MINISTERIJOS
FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESŲ ANALIZĖ
2014-09-24 Nr. A4-1096
Vilnius
Nuo Fizinių asmenų bankroto įstatymo įsigaliojimo (2013 m. kovo 1 d.) iki 2014 m. birželio
30 d. bankroto bylos iškeltos 286 fiziniams asmenims (žr. 1 paveikslą).
1 paveikslas
Pradėti fizinių asmenų bankroto procesai (pagal nutarties priėmimo datą)
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Per metus (per pastaruosius 12 mėn.) 10 tūkst. gyventojų teko 1 fizinio asmens bankroto
procesas. Analizuojant 3 pastaruosius ketvirčius matyti, kad per ketvirtį 10 tūkst. gyventojų
vidutiniškai tenka 0,3 fizinių asmenų bankroto procesų (žr. 2 paveikslą).
2 paveikslas
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I ketvirtis

II ketvirtis

29
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I ketvirtis

II ketvirtis

2013 m.

0,0
2014 m.

Per ketvirtį pradėti fizinių asmenų bankroto procesai (skalė kairėje)
Gyventojų skaičius ketvirčio pradžioje, tūkst. (skalė kairėje)
Per ketvirtį pradėtų bankroto procesų skaičius 10 tūkst. gyventojų (skalė dešinėje)

2013 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 30 d. laikotarpiu daugiausia fizinių asmenų bankroto
procesų pradėta Klaipėdos (95 asm. arba 33,2 proc.), Kauno (67 asm. arba 23,4 proc.) ir Vilniaus
(57 asm. arba 19,9 proc.) apskrityse (žr. 3 paveikslą).
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3 paveikslas
2013 m. kovo 1 d. - 2014 m. birželio 30 d. pradėti fizinių asmenų bankroto procesai pagal
apskritis
Marijampolės (9 asm.); 3,1%
Panevėžio (25 asm.); 8,7%
Klaipėdos (95 asm.); 33,2%
Šiaulių (13 asm.); 4,5%

Kauno (67 asm.); 23,4%

Vilniaus (57 asm.); 19,9%

Tauragės (0 asm.); 0,0%
Telšių (7 asm.); 2,4%
Utenos (3 asm.); 1,0%

Alytaus (10 asm.); 3,5%

Tokius duomenis paaiškina tai, kad Klaipėdos regione fizinių asmenų pradelsti mokėjimai yra
vieni didžiausių šalyje. Tikėtina, kad tokiai gyventojų finansinei situacijai reikšmingos įtakos galėjo
turėti nepasiteisinę investiciniai projektai, susiję su nekilnojamojo turto vystymu pajūryje.
Vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymo 9 str. 1 d. fizinio asmens bankroto byla gali
būti iškeliama supaprastinta tvarka, kai fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo
mokumo atkūrimo plano (toliau – planas) projektas pagal šio įstatymo nuostatas parengiamas iki
pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą pateikimo teismui dienos. Nuo 2013 m. kovo 1 d.
iki 2014 m. birželio 30 d. bankroto bylos supaprastinta tvarka iškeltos 2 fiziniams asmenims.
Iš 286 fizinių asmenų, kuriems nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. iškelta
bankroto byla, 279 fiziniams asmenims procesas tebėra vykdomas, iš jų planai buvo patvirtinti 121
fiziniams asmenims (žr. 4 paveikslą).
4 paveikslas

286 FIZINIŲ ASMENŲ BANKROTO PROCESAI

7 baigti bankroto procesai

3 fiziniams asmenims
bankroto bylos
nutrauktos

4 fiziniams asmenims
bankroto bylos baigtos

279 vykdomi bankroto procesai

121 fiziniam asmeniui
patvirtintas planas

Tolesnis sprendimas dėl
158 fizinių asmenų
bankroto procedūros
nepriimtas

Nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo planas patvirtinamas vidutiniškai per 5,2
mėn. Fizinių asmenų bankroto įstatymo 7 str. 5 d. nustato, kad plano įgyvendinimo trukmė negali
būti ilgesnė negu 5 metai. Vidutinė 121 vykdomo proceso, kuriame patvirtintas planas, plano
įgyvendinimo trukmė – 4,6 m. Tai rodo, kad praktikoje planui įgyvendinti dažniausiai nustatomas
maksimalus 5 metų laikotarpis.
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Iš 286 fizinių asmenų, kuriems nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. iškelta
bankroto byla, bankroto procesai baigti 7 fiziniams asmenims: 4 fizinių asmenų bankroto bylos
baigtos (3 fiziniai asmenys įgyvendino planą, 1 fizinio asmens visi kreditoriai atsisakė savo
reikalavimų ir teismas priėmė nutartį priimti atsisakymus), o 3 fizinių asmenų bankroto bylos buvo
nutrauktos.
Analizuojant baigtų bankroto procesų trukmę matyti, kad 3 fiziniams asmenims bankroto
bylos buvo nutrauktos vidutiniškai per 8,3 mėn., o 4 fiziniams asmenims bankroto bylos buvo
baigtos per 11,1 mėn. (žr. 1 lentelę).
1 lentelė
Baigtų bankroto procesų trukmė (2013 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 30 d.)
Bankroto procedūra

Procesų skaičius

Vidutinė procesų trukmė,
mėnesiais*

BAIGTI BANKROTO
PROCESAI:

7

Baigtos bankroto bylos

4

11,1

Nutrauktos bankroto bylos

3

8,3

9,9

*Nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo

Fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla, bankroto ataskaitų duomenys
Analizuojant bankroto administratorių pateiktų fizinio asmens, kuriam iškelta bankroto byla,
bankroto ataskaitų duomenis, matyti, kad 18 fizinių asmenų, kuriems nuo 2013 m. kovo 1 d. iki
2014 m. birželio 30 d. iškelta bankroto byla, vykdė individualią veiklą – užsiėmė fizinės gerovės
užtikrinimo veikla, keleiviniu sausumos transportu, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno
reikmenų ir pakinktų gamyba, tekstilės, drabužių ir avalynės mažmenine prekyba kioskuose ir
prekyvietėse, restoranų ir pagaminto valgio teikimo veikla, kirpyklų ir kitų grožio salonų veikla,
laidotuvių ir su jomis susijusia veikla, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir
eksploatavimu, nekilnojamojo turto agentūrų veikla, konsultacine valdymo, teisine veikla ir taksi
veikla (žr. 5 paveikslą).
5 paveikslas
Fizinių asmenų, kuriems 2013 m. kovo 1 d. - 2014 m. birželio 30 d. iškelta bankroto byla, veikla
Ūkininko veikla; 0 asm.; 0%
Fizinis asmuo
nevykdo veiklos; 184
asm.; 64%

Individuali veikla; 18 asm.;
6%
Nėra duomenų; 84 asm.;
30%
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Analizuojant 202 fizinių asmenų, kuriems nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d.
iškelta bankroto byla, bankroto ataskaitas (84 iš 286 fizinių asmenų bankroto ataskaitos nėra
pateiktos), matyti, kad teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų vertė siekė 184,9 mln. Lt. Teismo
patvirtinti įkaito turėtojų reikalavimai sudarė 55 proc. visų patvirtintų kreditorių reikalavimų (žr. 6
paveikslą).
6 paveikslas
Teismo patvirtinti fizinių asmenų, kuriems 2013 m. kovo 1 d. - 2014 m. birželio 30 d. iškelta
bankroto byla, (202) kreditorių reikalavimai
I eilės kreditorių reikalavimai;
154,14 tūkst. Lt; 0%

įkaito turėtojų reikalavimai;
101,7 mln. Lt; 55%

reikalavimai dėl skolinių
įsipareigojimų bankroto
procedūroms atlikti (nuo
teismo nutarties iškelti
bankroto bylą įsiteisėjimo
dienos iki nutarties patvirtinti
planą įsiteisėjimo dienos)
(tenkinami tarp I ir II eilės
kreditorių reikalavimų); 29,38
tūkst.

II eilės kreditorių reikalavimai;
83,0 mln. Lt; 45%

Analizuojant baigtų bankroto procesų, kai įgyvendintas planas, kreditorių reikalavimų
tenkinimą matyti, kad bendras kreditorių reikalavimų tenkinimo procentas buvo 0,12, t. y. 99,89
proc. kreditorių reikalavimų buvo nurašyti (žr. 2 lentelę).
2 lentelė
Baigtų bankroto procesų, kai įgyvendintas planas, (3) kreditorių reikalavimų tenkinimas

34,0
0,0
0,0

Patenkinti (arba
pakeisti kita
prievole)
kreditorių
reikalavimai,
tūkst. Lt
2,0
0,0
0,0

1667,7
1701,7

0,0
2,0

Teismo
patvirtinti
kreditorių
reikalavimai,
tūkst. Lt
Įkaito turėtojų
I eilės kreditorių
reikalavimai dėl skolinių
įsipareigojimų bankroto procedūroms
atlikti (nuo teismo nutarties iškelti
bankroto bylą įsiteisėjimo dienos iki
nutarties patvirtinti planą įsiteisėjimo
dienos) (tenkinami tarp I ir II eilės
kreditorių reikalavimų
II eilės kreditorių
Iš viso:

Nurašyti
kreditorių
reikalavimai,
tūkst. Lt

Kreditorių
reikalavimų
tenkinimas,
proc.

32,0
0,0
0,0

5,9
-

1667,7
1699,7

0,0
0,12

202 fizinių asmenų, kuriems nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. iškelta bankroto
byla (84 iš 286 fizinių asmenų bankroto ataskaitos nėra pateiktos), turto vertė bankroto proceso
pradžioje siekė 35,3 mln. Lt ir apie 87 proc. šio turto sudaro nekilnojamasis turtas (žr. 3 lentelę).
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3 lentelė
Fizinių asmenų, kuriems 2013 m. kovo 1 d. – 2014 m. birželio 30 d. iškelta bankroto byla, (202) turtas

Turtas bankroto proceso pradžioje

Suma, tūkst. Lt

Nekilnojamas turtas
Kredito įstaigų sąskaitos esančios lėšos
Grynieji pinigai
Akcijos ir kiti vertybiniai popieriai
Kitas turtas

30.499,59
97,89
44,54
190,44
4.433,52
35.265,98
28.637,48

Turtas, iš viso:
iš jo: įkeistas turtas

Fizinių asmenų, kuriems nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. iškelta bankroto
byla, skolos kreditoriams 5 kartus viršijo fizinių asmenų turtą (turtas sudarė 19 proc. teismo
patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos).
Bankroto procesų administravimas
Fizinių asmenų bankroto įstatymas nustato, kad fizinio asmens bankroto administratoriumi
gali būti fizinis arba juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo ar įmonių
restruktūrizavimo administravimo paslaugas. 7 paveiksle matyti, kad 203 fizinių asmenų, kuriems
laikotarpiu nuo 2013 m. kovo 1 d. iki 2014 m. birželio 30 d. iškelta bankroto byla, bankroto
procesams administruoti buvo paskirti 39 juridiniai bankroto administratoriai (2 juridiniai asmenys,
turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas ir 37 juridiniai asmenys,
turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas), o 83 – 31 fizinis bankroto
administratorius (2 fiziniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo
paslaugas ir 29 fiziniai asmenys, turintys teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas).
7 paveikslas
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203 procesų bankroto administratoriai - 39
juridiniai asmenys

83 procesų bankroto administratoriai - 31 fizinis
asmuo

2 asmenys, turintys teisę teikti
įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas

37 asmenys, turintys teisę teikti
įmonių bankroto
administravimo paslaugas

2 asmenys, turintys teisę teikti
įmonių restruktūrizavimo
administravimo paslaugas

29 asmenys, turintys teisę teikti
įmonių bankroto
administravimo paslaugas

(31 bankroto procesas)

(172 bankroto procesai)

(3 bankroto procesai)

(80 bankroto procesų)
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Fizinių asmenų bankroto įstatymo 22 str. 1 d. nustato, kad bankroto administravimo išlaidas
sudaro: išlaidos bankroto procedūroms atlikti (turto pardavimo, saugojimo, transporto, ryšių,
kanceliarinės ir kitos kreditorių susirinkimo patvirtintos išlaidos) ir atlyginimas bankroto
administratoriui. Bankroto administravimo išlaidų sąmatą tvirtina ir keičia kreditorių susirinkimas.
Analizuojant baigtų bankroto procesų, kai įgyvendintas planas, faktiškai išmokėtų
administravimo išlaidų ir administratorių atlyginimų santykį su patvirtintomis administravimo
išlaidomis ir administratorių atlyginimais pagal sąmatą, matyti, kad faktinės administravimo
išlaidos sudarė 94 proc. (neišmokėta 1,6 tūkst. Lt) patvirtintų administravimo išlaidų, o
administravimo išlaidų sąmatoje patvirtinti administratorių atlyginimai buvo išmokėti 100 proc. (15
tūkst. Lt). Faktiškai išmokėti administratorių atlyginimai sudarė 57 proc. faktinių administravimo
išlaidų (žr. 4 lentelę).
4 lentelė
Baigtų bankroto procesų, kai įgyvendintas planas, (3) administravimo išlaidos
Administravimo išlaidos, tūkst. Lt
Pagal sąmatą
Iš viso

Faktiškai apmokėta
Iš viso

Administratoriaus atlyginimas
27,8

15

Administratoriaus
atlyginimas
26,2

15

Pažymėtina, kad vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymui bankroto
administratoriaus atlyginimo suma nustatoma pavedimo sutartyje, sudarytoje tarp fizinio asmens ir
bankroto administratoriaus, atsižvelgiant į tai, ar fizinis asmuo vykdo individualią ir (ar) ūkininko
veiklą, į parduodamo fizinio asmens turto (taip pat ir įkeisto) rūšį ir jo kiekį, bankroto procedūrų
kiekį ir sudėtingumą.

Direktorius

Ingrida Alčauskaitė, tel. (8 5) 249 9332, el. p. ingrida.alcauskaite@bankrotodep.lt

Alvydas Geigalas

