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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 
NEO FINANCE, AB AKCININKAMS 

Nuomonė 

Mes atlikome NEO Finance, AB (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 2019 m. gruodžio 31 d. 
sutrumpintas balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita, aiškinamasis raštas, įskaitant 
reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Įmonės 2019 
m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 
sudarymą, ir verslo apskaitos standartus. 

Pagrindas nuomonei pareikšti 

Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus. Mūsų atsakomybė pagal šiuos standartus išsamiai 
apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą“. Mes esame 
nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos standartų valdybos išleistą Buhalterių 
profesionalų etikos kodeksą ir Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, 
susijusius su auditu Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su 
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir Buhalterių profesionalų etikos kodeksu. Mes 
tikime, kad mūsų surinkti audito įrodymai yra pakankami ir tinkami mūsų nuomonei pagrįsti. 

Kita informacija  

Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės 2019 metų metiniame pranešime, tačiau ji neapima 
finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos informacijos 
pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame jokios formos 
užtikrinimo išvados apie ją. 
Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir apsvarstyti, ar yra 
reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų žinioms, pagrįstoms atliktu 
auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu darbu pastebime reikšmingą kitos 
informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime su tuo susijusių pastebėjimų. 
Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinės informacija atitinka tų 
pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei ar metinis pranešimas buvo parengtas laikantis taikomų teisinių 
reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, visais reikšmingais 
atžvilgiais: 
 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių metų finansinių 

ataskaitų duomenis; ir 
 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis Lietuvos Respublikos įmonių finansinės 

atskaitomybės įstatymo reikalavimų. 

Kiti dalykai – metinio pranešimo pateikimas 

Kaip aprašyta Įmonės metinio pranešimo dalyje „2019 metų finansinės ataskaitos“ Įmonė, teikdama 2019 metų 
finansinių ataskaitų rinkinį, nepateikė 2019 metų metinio pranešimo. Šis 2019 metų metinis pranešimas 
papildomai teikiamas prie Įmonės 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinio, parengto 2020 m. kovo 27 d. ir apie 
kurį mes 2020 m. balandžio 7 d. išleidome nemodifikuotą auditoriaus nuomonę. Atitinkamai, dėl šios 
priežasties ši auditoriaus išvada yra pakartotinai išleidžiama apie 2019 m. Įmonės finansines ataskaitas, kurios 
vadovybės buvo sudarytos 2020 m. kovo 27 d. 

Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  

Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal Lietuvos 
Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę atskaitomybę, ir 
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verslo apskaitos standartus, ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra būtina finansinėms 
ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir atskleisti (jei būtina) 
dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo taikymu, išskyrus tuos atvejus, 
kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 

Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra reikšmingai 
iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų nuomonė. 
Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą iškraipymą, jeigu jis 
yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal tarptautinius audito standartus. Iškraipymai, 
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad atskirai 
ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems remiantis 
finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal tarptautinius audito standartus, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir 
laikėmės profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba klaidų riziką, 
suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų tinkamų audito 
įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo rizika yra didesnė nei 
reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti sukčiavimas, klastojimas, 
tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis aplinkybėmis 
tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės vidaus kontrolės 
veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių vertinimų bei su jais 
susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Nusprendėme dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, ar, remiantis 
surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas neapibrėžtumas, dėl kurio 
gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu nusprendžiame, kad toks 
reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome atkreipti dėmesį į susijusius 
atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų nepakanka, turime modifikuoti savo 
nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos surinkome iki auditoriaus išvados datos. 
Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant atskleidimus, ir tai, ar 
finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad atitiktų teisingo pateikimo 
koncepciją. 

Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį ir atlikimo 
laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, kuriuos nustatome 
audito metu. 

 

Auditorius, direktorius 

Genadij Makušev 

Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000162 

 

2020 m. gegužės 19 d. 

A. Goštauto 40B, Vilnius 

 

Grant Thornton Baltic UAB 

Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001445 
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Patvirtinta Visuotiniame akcininkų susirinkime 

2020 m. ___________ d. protokolu Nr. ____ 

SUTRUMPINTAS BALANSAS 
v 

 
 
Direktorė        Aiva Remeikienė 
 
Už apskaitą atsakingas asmuo      Sigitas Ertmanas 
UAB „Finance United“ direktorius 
 
 
Finansinės ataskaitos sudarymo data 
2020 m. kovo 27 d.

TURTAS Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

A. ILGALAIKIS TURTAS          2 826 595            2 224 757 

1.   Nematerialusis turtas 1              319 177                315 002 

2.   Materialusis turtas 2                12 676                  12 157 

3.   Finansinis turtas 3          2 078 560            1 521 169 

4.   Kitas i lgalaikis turtas 15              416 182                376 429 

B. TRUMPALAIKIS TURTAS          4 297 701            2 811 168 

1.     Atsargos                26 159                  26 193 

2.     Per vienerius metus gautinos sumos 4              338 009                142 915 

3.   Trumpalaikės investicijos

4.   Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5          3 933 533            2 642 060 

C.
  ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 

SUKAUPTOS PAJAMOS
                 5 220                    3 743 

TURTAS IŠ VISO:          7 129 516            5 039 668 

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr.
Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

D. NUOSAVAS KAPITALAS          1 089 576                934 802 

1.   Kapitalas 6          1 615 023            1 475 461 

2.   Akcijų priedai              856 405 

3.   Perkainojimo rezervas

4.   Rezervai

5.   Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 7         (1 381 852)              (540 659)

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

F. ATIDĖJINIAI 8              248 670                159 115 

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI          5 785 232            3 942 082 

1.
  Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti  

i lgalaikiai įsipareigojimai
9          1 620 971            1 602 619 

2.
  Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti  

trumpalaikiai įsipareigojimai
9, 10          4 164 261            2 339 463 

H.
    SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 

LAIKOTARPIŲ PAJAMOS
                 6 038                    3 669 

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:          7 129 516            5 039 668 
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Patvirtinta Visuotiniame akcininkų susirinkime 

2020 m. ___________ d. protokolu Nr. ____ 
 

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 

 
 

Eil. Nr. Straipsniai
Pastabos 

Nr.

Ataskaitinis 

laikotaropis

Praėjęs 

ataskaitinis 

laikotarpis

1. PARDAVIMO PAJAMOS 11         1 723 506          1 015 730 

2. PARDAVIMO SAVIKAINA 12       (1 531 910)            (716 863)

3. BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)            191 596             298 867 

5. Pardavimo sąnaudos

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 12       (1 001 886)            (826 165)

7. Kitos veiklos rezultatai               (5 407)

8.
Investici jų į patronuojančios, patronuojamųjų 

ir asoci juotųjų įmonių akci jas pajamos

9. Kitų i lgalaikių investicijų ir paskolų pajamos 

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 13                     423 

11.
Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų 

vertės sumažėjimas
13             (65 000)

12. Palūkanos ir panašios sąnaudos 13                  (249)                      (50)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĘSTINIMĄ          (880 946)            (526 925)

14. Pelno mokestis 14              39 753                74 038 

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)          (841 193)            (452 887)  
 
 

Direktorė        Aiva Remeikienė 
 
 
Už apskaitą atsakingas asmuo      Sigitas Ertmanas  
UAB „Finance United“ direktorius 
 
 
Finansinės ataskaitos sudarymo data 
2020 m. kovo 27 d.
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Patvirtinta Visuotiniame akcininkų susirinkime 

2019 m. ___________ d. protokolu Nr. ____ 

2019 m. gruodžio 31 d. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

 
I. BENDROJI INFORMACIJA 

 
 

NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) yra įregistruota VĮ „Registrų centras“ 2014 m. sausio 21 d. Bendrovės 
adresas – A. Vivulskio g. 7, Vilnius, į.k. – 303225546. 

 
Bendrovės įstatinis kapitalas – 1 615 023 EUR, kurį sudaro 3 670 507 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali 

vertė – 0.44 EUR. Bendrovės akcininkai 2019 m. gruodžio 31 d.: 71,02 proc. – UAB „ERA CAPITAL“, 9,71 proc – Rusijos 
pilietis Grigory Gurevich, 3,86 proc. – UAB „Value Capital“, 2,71 proc. ASIAN PACIFIC GREEN ENERGY PTE. LTD, 
12,70 proc. – smulkieji akcininkai.  

 
Pagrindinė Bendrovės veikla – finansinių paslaugų teikimas (Bendrovė nuo 2017 m. sausio 5 d. turi Lietuvos 

banko išduotą Elektroninių pinigų įstaigos licenciją). 
 
Bendrovė turi 100 proc. įmonės Neo Finance B.V., įm.k. 859887984, adresas Vlamingstraat 4, 2712BZ 

Zoetermeer, Nyderlandai akcijų. 
 
Bendrovė neturi filialų ir (arba) atstovybių. 
 
Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2019 m. buvo 20 darbuotojų, 2018 metais - 18 darbuotojų.  

 
II. APSKAITOS POLITIKA 

 
(a) Apskaitos pagrindas 

 
Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių ataskaitų 

parengimą reglamentuojančius teisės aktus ir Verslo apskaitos standartų nuostatas.  
 
Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais apskaitos 

principais: Bendrovės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, 
neutralumo bei turinio svarbos.  

 
Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė neturi ketinimų ar poreikio likviduotis arba 

reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties. 
 

(b) Nematerialusis turtas 
 

Nematerialusis ilgalaikis turtas – tai identifikuojamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, kurį 
naudodama ilgiau kaip vienerius metus Bendrovė tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės ekonominės naudos ir 
kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 100 EUR.  

 
Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo turto 

įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus ir kitus negrąžinamus 
mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto paruošimo numatomam naudojimui išlaidos. 
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Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo, pripažįstamos 
sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos. 

 
Balanse nematerialusis turtas parodomas likutine verte, t.y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus 

sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.  
Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą naudingo 

tarnavimo laikotarpį: 
Programinė įranga 3 metai 
Kitas nematerialus turtas 4 metai 
 

(c) Materialusis ilgalaikis turtas  
 

Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovė priskiria turtą, kuris teikia tiesioginę ir (arba) netiesioginę ekonominę 
naudą naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 100 EUR, 
o rizika, susijusi su materialiuoju turtu, yra perduota Įmonei. 

 
Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, į kurią įskaitoma 

įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo išlaidos, sumokėti negrąžinami mokesčiai, projektavimo, 
montavimo, instaliavimo ir kitos su to turto įsigijimu bei paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Į ilgalaikio materialiojo 
turto įsigijimo savikainą neįskaitomas negrąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Jis pripažįstamas to laikotarpio, kada 
turtas buvo įsigytas, veiklos sąnaudomis.  

 
Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai jos patiriamos.  
 
Ilgalaikis materialusis turtas, pateiktas finansinėse ataskaitose, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą. 
 
Bendrovėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 

skaičiavimo būdas. Atskiroms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra patvirtinti skirtingi nusidėvėjimo normatyvai: 
 

Turto grupės
Vidutinis naudingo tarnavimo laikas 

(metais)

Mašinos ir įrengimai  4 - 6 

Transporto priemonės  6 - 10

Kita įranga, prietaisai, įrankiai  ir įrenginiai  3 - 6 

Kitas materialusis turtas 4  
 

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po mėnesio, kada 
šis turtas buvo pradėtas naudoti, pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio pirmos 
dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo. Nudėvimoji turto vertė apskaičiuojama iš turto įsigijimo 
(pasigaminimo) savikainos atėmus likvidacinę vertę, kuri visiems ilgalaikio materialiojo turto objektams lygi 1 EUR. 

 
Finansine nuoma (lizingu) pripažįstama nuoma, kai pagal nuomos sąlygas visa rizika ir nauda, susijusi su turto 

nuosavybe, iš esmės perduodama Įmonei. Lizinguojamo turto apskaita nesiskiria nuo nuosavo turto apskaitos. 
Palūkanos bei kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos finansinėmis sąnaudomis tuo laikotarpiu, kuomet jos buvo 
patirtos. 
 

Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas pajamas su to 
turto balansine verte. Sandorio rezultatas pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitos kitos veiklos pajamų arba sąnaudų 
straipsnyje. 
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Bendrovėje nenaudojamas nusidėvėjęs turtas yra nurašomas. Ilgalaikis materialusis turtas, nebenaudojamas 
įmonės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtraukiamas į atsargų straipsnį. 

 
Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė atlieka ilgalaikio materialaus turto inventorizaciją. Kiekvieno 

atskiro turto vieneto likutinė vertė peržiūrima, siekiant nustatyti jos nuvertėjimą. Jei pastebimas nuvertėjimas, 
apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių: grynoji 
realizacinė arba turto naudojimo vertė. Nuostolis dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė 
viršija atsiperkamąją vertę. Dėl turto nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.  
 

(d) Finansinis turtas 
 

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas bei pardavimui skirtas 
investicijas. 

 
Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti 

pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus nuostolį dėl vertės sumažėjimo. 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Suteiktos paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, 
o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. 

 
Pardavimui skirtos investicijos yra investicijos, kurias Bendrovė įsigijo su tikslu parduoti arba siekiant gauti pelno iš 

trumpalaikių investicijų kainos svyravimų. Pardavimui skirtos investicijos įsigijimo momentu įvertinamos įsigijimo 
savikaina, vėliau kiekvieną kartą rengiant finansines ataskaitas – tikrąja verte. 

 
Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės sumažėjimo, kuris 

apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartines būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant efektyviąją 
palūkanų normą, vertės. 
 

(e) Gautinos sumos  
 

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos sumos yra 
apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. Skola, kurios sumokėjimo terminas yra pasibaigęs daugiau kaip prieš 
keturis mėnesius, kol vyksta jos išieškojimo procedūra, laikoma abejotina. Abejotinos skolos pripažįstamos ataskaitinio 
laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atgavus anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio 
abejotinų skolų sąnaudos.  

 
Gautinų sumų (skolų) perleidimo sandoris (faktoringas be regreso teisės) laikomas skolų pardavimu ir jos 

nurašomos iš karto. Jei skolų perleidimo sandoris nenumato perdavimo rizikos ir skolų pirkėjas gali atsisakyti sandorio, 
jis registruojamas kaip skolinimasis, garantuotas užstatu.  

 
(f) Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

 
Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai konvertuojamos į 

žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas paprastai neviršija trijų mėnesių, o vertės pokyčių rizika yra labai nežymi. 
 

(g) Ateinančių laikotarpių sąnaudos 
 

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai Bendrovė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius laikotarpius 
sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias sumokėtos sumos bus tolygiai 
pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai bus patiriamos. 
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(h) Nuosavas kapitalas ir rezervai 
 

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, privalomasis rezervas, 
perkainojimo rezervas ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).  

 
Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominaliąja verte. Suma, gauta už parduotas akcijas, viršijanti jų 

nominaliąją vertę, yra apskaitoma kaip akcijų priedai. Sąnaudos, susijusios su naująja akcijų emisija, mažina akcijų 
priedus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažįstamas pelnas arba nuostoliai iš nuosavų akcijų pardavimo, išleidimo ar 
anuliavimo.  

 
Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą privalomasis rezervas turi sudaryti 1/10 įstatinio kapitalo vertės. Kol bus 

pasiektas nustatytas privalomo rezervo dydis, Bendrovės atskaitymai į jį turi sudaryti ne mažiau kaip 1/20 grynojo 
pelno. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta skirstant Bendrovės pelną. Privalomasis 
rezervas, panaudotas Bendrovės nuostoliams dengti, turi būti sudaromas iš naujo. 

 
Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius uždirbtas, 

bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai. 
 
Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną paskirstyti, 

t.y. akcininkų susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas. 
 

(i) Finansiniai įsipareigojimai 
 

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus 
ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami įsigijimo savikaina, t. y. gauto 
turto ar paslaugų verte. Paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o vėliau yra apskaitomos amortizuota 
savikaina. Sukauptos palūkanos apskaitomos kitų mokėtinų sumų straipsnyje. 

 
Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, paskolas bei finansinio lizingo 

įsipareigojimus ir obligacijas. 
 
Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vienerius metus nuo 

balanso sudarymo datos.  
 
(-) Atidėjinių apskaitos politika 
 

Atidėjiniai Įmonėje formuojami įsipareigojimams pagal atlygintino laidavimo sutartis. Atlygintino laidavimo 
sutartys yra tokios sutartys, pagal kurias laidavimo suteikėjas privalo padengti laidavimo gavėjo patirtą konkretų 
nuostolį, kuris atsiranda dėl tam tikro skolininko neįvykdytų skolos priemonės sąlygų apraše nustatytų uždelstų ir 
neapmokėtų įsipareigojimų. Tokios finansinės garantijos suteikiamos kredito davėjams. 

 
Atlygintino laidavimo suteikimo dieną į apskaitą traukiama tikėtinų nuostolių dėl tam tikro skolininko neįvykdytų 

skolos priemonės sąlygų apraše nustatytų uždelstų ir neapmokėtų įsipareigojimų suma. Tikėtinų nuostolių vertinimas 
atliktas remiantis sukaupta panašių sandorių istorine informacija, patirtų nuostolių suma, taip pat atsižvelgus į 
vadovybės vertinimus. 

 
(-) Abejotinų skolų pripažinimo politika 
 

Abejotinomis skolomis yra pripažįstama investicijų dalis, kurių vartojimo kredito sutartys su vartojimo kredito 
gavėjais yra nutrauktos. Vartojimo kredito sutartys nutraukiamos esant Lietuvos Respublikos vartojimo kredito 
įstatymo 19 straipsnyje nustatytiems pagrindams. Tokių investicijų vertė nustatoma mažesne šių verčių: paskolos 
pirkimo metu sumokėta kaina; arba 60% investicijos vertės. Skirtumas tarp investicijos vertės ir pirkimo metu 
sumokėtos kainos arba 60% investicijos vertės yra pripažįstamos abejotinomis skolomis. 
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(j) Pardavimo pajamos 

 
Visų priemonių, už kurias gaunamos palūkanos, palūkanų pajamos ir išlaidos yra traukiamos į apskaitą pagal 

kaupimo principą. 
 
Tarpininkavimo mokesčio pajamos ir kitos pajamos yra traukiamos į apskaitą tuo momentu, kai atliekama 

atitinkama operacija, t.y. pinigų principu. 
 
Kitos veiklos pajamoms yra priskiriamas naudoto ilgalaikio turto perleidimo pelnas, taip pat kitos pajamos, kurios 

nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet gaunamos iš trečiųjų asmenų, išskyrus finansinės veiklos pajamas ir 
pagautę.  

 
Finansinės veiklos pajamos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos teigiamas rezultatas, gautos palūkanos, pirkėjų 

sumokėtos baudos ir delspinigiai, gauti dividendai, investicijų vertės sumažėjimo atstatymas. 
 
(k) Sąnaudos 

 
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, 

kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio 
laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir 
finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas.  

 
Pardavimo savikaina – tai Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per ataskaitinį 

laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su paslaugomis, parduotomis 
per ataskaitinį laikotarpį. 

 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias su tipine 

Bendrovės veikla ir sudarančias sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti, bet nepriklausančias nuo parduoto 
produkcijos, prekių ir paslaugų kiekio. Šios sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos 
finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos patiriamos. 

 
Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, taip pat kitos sąnaudos, 

kurios nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet patirtos kitos veiklos pajamoms uždirbti.  
 
Finansinės veiklos sąnaudos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos neigiamas rezultatas, sumokėtos baudos ir 

delspinigiai, palūkanos ir įsipareigojimo mokesčiai, susiję su finansinėmis skolomis, investicijų vertės sumažėjimas. 
 

(l) Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis 
 

Pelno mokesčio apskaičiavimas yra paremtas LR pelno mokesčio įstatymo reikalavimais. Įmonei taikomas pelno 
mokesčio tarifas – 15%. 

 
Atidėtasis pelno mokestis yra apskaitomas naudojant įsipareigojimų metodą ir sukuriamas nuo laikinųjų 

skirtumų tarp turto ar įsipareigojimo apskaitinės vertės balanse ir to turto ar įsipareigojimo mokesčių bazės esančios 
Bendrovės finansinėse ataskaitose. Atidėtasis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal mokesčių tarifus (ir įstatymus), 
kurie buvo priimti ar iš esmės galiojo balanso dieną, ir tikimasi, kad jie galios, kai atidėtasis pelno mokesčių turtas bus 
realizuotas ar bus padengtas atidėtasis pelno mokesčių įsipareigojimas. 

 
(m) Užsienio valiutos 

 
Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo verte 

apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu galiojusį valiutos kursą. 
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Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus 
valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pelnu arba 
nuostoliais. 

 
(n) Apskaitiniai Įvertinimai, rengiant finansines ataskaitas 

 
Rengiant finansines ataskaitas, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie įtakoja 

pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą.  
 
Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių įvertinimų pasikeitimų 

rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai tik atsiras. 
 

(o) Klaidų taisymas ir perklasifikavimai 
 

Bendrovė esmine klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5% ataskaitinio laikotarpio grynojo pelno.  
 
Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai palyginamieji metai taip pat 

perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai.  
 

(p) Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas  
 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai - tai būsimieji įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir kuriuos gali 
patvirtinti arba paneigti Bendrovės nekontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba iš praeities įvykių atsiradę esami 
įsipareigojimai. Balanse jie yra neatspindėti, nes tokių įsipareigojimų suma negali būti patikimai nustatyta ir (arba) nėra 
tikėtina, kad juos reikės įvykdyti. Informacija apie juos pateikiama aiškinamajame rašte.  

 
Neapibrėžtasis turtas - tai turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių ateityje gali priklausyti Įmonei ir 

teikti jai ekonominės naudos. Informacija apie tikėtiną turtą pateikiama aiškinamajame rašte.  
 

(q) Poataskaitiniai įvykiai 
 

Poataskaitiniai įvykiai - tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai finansinės 
ataskaitos yra parengtos, pasirašytos Bendrovės vadovo ir pateiktos tvirtinimui.  

 
Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo dieną 

(koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra koreguojantys įvykiai, 
yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga. 
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III. PASTABOS 
 

1. Ilgalaikis nematerialus turtas 
 

Rodikliai
Programinė 

įranga
Iš viso

Įsigijimo vertė

2017 m. gruodžio 31 d. 448 859          448 859      

Įsigyta 118 007          118 007      

Nurašyta (-) ---                 

Perklasifikavimai ---                 

2018 m. gruodžio 31 d. 566 866          566 866      

Įsigyta 164 378          164 378      

Nurašyta (-) ---                 

Perklasifikavimai ---                 

2019 m. gruodžio 31 d. 731 244          731 244      

Sukaupta amortizacija

2017 m. gruodžio 31 d. 125 768          125 768      

Priskaityta už laikotarpį 126 096          126 096      

Nurašyta (-) ---                 

Perklasifikavimai ---                 

2018 m. gruodžio 31 d. 251 864          251 864      

Priskaityta už laikotarpį 160 203          160 203      

Nurašyta (-) ---                 

Perklasifikavimai ---                 

2019 m. gruodžio 31 d. 412 067          412 067      

Balansinė vertė

2017 m. gruodžio 31 d. 323 091          323 091      

2018 m. gruodžio 31 d. 315 002          315 002      

2019 m. gruodžio 31 d. 319 177          319 177       
 

Ilgalaikio nematerialaus turto nuvertėjimo požymių nenustatyta. 
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2. Ilgalaikis materialusis turtas 
 
 

 
 

Ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

Rodikliai
Kita įranga, prietaisai, 

įrankiai ir įrenginiai
Iš viso

Įsigijimo vertė

2017 m. gruodžio 31 d. 28 620                                  28 620             

Įsigyta 2 778                                     2 778                

Nurašyta (-) ---                         

Perklasifikavimai ---                         

2018 m. gruodžio 31 d. 31 398                                  31 398             

Įsigyta 8 404                                     8 404                

Nurašyta (-) ---                         

Perklasifikavimai ---                         

2019 m. gruodžio 31 d. 39 802                                  39 802             

Perkainavimas /nuvertėjimas

2017 m. gruodžio 31 d. ---                         

Perkainota (+), nuvertinta (-) ---                         

Nudėvėta per laikotarpį ---                         

2018 m. gruodžio 31 d. ---                                             ---                         

Perkainota (+), nuvertinta (-) ---                         

Nudėvėta per laikotarpį ---                         

2019 m. gruodžio 31 d. ---                                             ---                         

Sukauptas nusidėvėjimas

2017 m. gruodžio 31 d. 11 317                                  11 317             

Priskaityta už laikotarpį 7 924                                     7 924                

Nurašyta (-) ---                         

Perklasifikavimai ---                         

2018 m. gruodžio 31 d. 19 241                                  19 241             

Priskaityta už laikotarpį 7 885                                     7 885                

Nurašyta (-) ---                         

Perklasifikavimai ---                         

2019 m. gruodžio 31 d. 27 126                                  27 126             

Balansinė vertė

2017 m. gruodžio 31 d. 17 303                                  17 303             

2018 m. gruodžio 31 d. 12 157                                  12 157             

2019 m. gruodžio 31 d. 12 676                                  12 676             
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3. Finansinis turtas 
 

2019.12.31 2018.12.31

Investicijos į dukterines įmones ---                 

Investavimo veiklos skol ininkai 2 282 563   1 644 325   

Vertės sumažėjimas (-) (204 003)     (123 156)     

IŠ VISO: 2 078 560   1 521 169    
 

 
Finansiniais metais Bendrovė įsigijo dukterinę įmonę (Neo Finance B.V., Nyderlandai): 10 000 vnt. akcijų, kurių 

nominali vertė 1 EUR. Atsižvelgiant į tai, kad dukterinės įmonės veikla yra nuostolinga, finansinių metų pabaigoje atliktas 
investicijų nuvertinimas iki 0 EUR.  
 

4. Per vienus metus gautinos sumos 
 

2019.12.31 2018.12.31

Pirkėjų skolos 27 429         9 342           

Investavimo veiklos skolininkai 341 073      144 282      

Abejotinos skolos (-) (30 493)       (10 709)       

IŠ VISO: 338 009      142 915       
 
 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 
 

2019.12.31 2018.12.31

Klientų pinigai 3 534 227   2 011 465   

Pinigai komercinių bankų sąskaitose 104 564      310 153      

Pinigai Lietuvos banke 3 384 463   1 616 579   

Pinigai kelyje 45 200         84 733         

Įmonės pinigai 399 306      630 595      

Pinigai komercinių bankų sąskaitose 396 736      621 707      

Pinigai Lietuvos banke 2 570           8 888           

IŠ VISO: 3 933 533   2 642 060    
 
 

6. Įstatinio kapitalo struktūra 
 

Rodikliai
Akcijų 

skaičius 
Suma

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų 

pabaigoje

1.   Pagal akcijų rūšis

1.1.   Paprastosios akcijos 3 670 507    1 615 023     

1.2.   Privi legijuotosios akcijos

1.3.   Darbuotojų akcijos

1.4.   Specialiosios akcijos

1.5.   Kitos akcijos 

IŠ VISO: 3 670 507    1 615 023     

2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas

3. Savos akcijos, kurias turi  pati  įmonė

4. Akcijos, kurias turi  dukterinės įmonės  
 

Visos akcijos 2019 m. gruodžio 31 d. buvo apmokėtos.  
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7. Pelno paskirstymo projektas 
 

 
8. Atidėjiniai 

 
Bendrovė formuoja atlygintinio laidavimo (“Užtikrinimo fondo“ paslauga) atidėjinius įsipareigojimams pagal 

atlygintinio laidavimo sutartis dengti. Finansinių metų pabaigai suformuota 248 670 EUR atidėjinių. Praėjusių finansinių 
metų pabaigoje buvo suformuota 159 115 EUR atidėjinių. 

 
9. Finansinės skolos 

 

2019.12.31 2018.12.31

Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų) 1 620 971   1 602 619   

Iš susijusių įmonių gautos paskolos 520 971      502 619      

Obligacijos 1 100 000   1 100 000   

Trumpalaikiai įsiskolinimai 453 235      90 486         

Iš susijusių įmonių gautos paskolos 445 000      87 882         

Iš susijusių įmonių gautų paskolų palūkanos 8 235           2 604           

IŠ VISO: 2 074 206   1 693 105    
 

Numatytas obligacijų išpirkimas 2021 metais, metinė obligacijų palūkanų norma 7,5 proc.  
 

10. Mokėtinos sumos per vienerius metus 
 

2019.12.31 2018.12.31

Avansu gautos sumos 403                 10                    

Prekybos mokėtinos sumos 104 026         110 858         

Darbo užmokesčio įsipareigojimai 25 061            17 605            

Atostoginių kaupiniai 26 563            18 799            

Socialinio draudimo įsipareigojimai 10 527            10 307            

GPM įsipareigojimai 8 919              1 051              

Pelno mokesčio įsipareigojimai

Klientų laikomi pinigai NEO Finance 

sąskaitose
3 489 227      1 926 732      

Klientų laikomi pinigai NEO Finance 

sąskaitose - pinigai kelyje
45 000            84 733            

Savininkų įnašai įstatiniam kapitalui 71 429            

Kitų mokesčių įsipareigojimai 3 654              

Kitos mokėtinos sumos 1 300              3 799              

IŠ VISO: 3 711 026      2 248 977       

Straipsniai Metai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2018.12.31         (540 659)

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)         (841 193)

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) 2019.12.31      (1 381 852)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas pelnas      (1 381 852)

Pelno paskirstymas:

- į įstatymo numatytus rezervus

- į kitus rezervus

- dividendai

- kiti

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)      (1 381 852)
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11. Pajamos 
 

2019 2018

Pardavimo pajamos 1 723 506            1 015 730          

Mokėjimų veiklos pajamos 178 283                38 793               

Vartojimų kredito davėjo veiklos pajamos 258 553                187 653             

P2P skolinimo veiklos pajamos 1 286 670            789 284              
 
Finansavimo sandorio tarpininkavimo pajamos nėra apmokamos sutarties sudarymo metu, bet įplaukos yra 

proporcingai išdalinamos per visą paskolos laikotarpį ir yra surenkamos kredito gavėjui grąžinant kiekvieno mėnesio 
įmoką. 2019 gruodžio 31 d. dar negautų tarpininkavimo pajamų, priskaičiuojamų nuo iki 2019 gruodžio 31 d. išduotų 
paskolų, likutis buvo 4 576 812 EUR. 2018 gruodžio 31 d. dar negautų tarpininkavimo pajamų, priskaičiuojamų nuo iki 
2018 gruodžio 31 d. išduotų paskolų, likutis buvo 2 689 600 EUR. 

 
12. Sąnaudos 

 

2019 2018

Pardavimo savikaina 1 531 910            716 863                

Suteiktų paslaugų savikaina 1 531 910            716 863                

Bendrosios ir administracinės sąnaudos 1 001 886            826 165                

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 362 171               337 400                

Užtikrinimo fondo kaupimų sąnaudos 89 555                 56 316                  

Audito sąnaudos 7 022                    10 171                  

Nusidėvėjimas 168 088               134 021                

Kitos sąnaudos 375 050               288 257                 
 

 
13. Finansinė ir investicinė veikla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019 2018

Pajamos 423              

Palūkanos 423              

Teigiama valiutų kursų įtaka

Sąnaudos 65 249         50                 

Palūkanos

Dukterinių įmonių akci jų vertės sumažėjimas 65 000         

Neigiama valiutų kursų įtaka 99                 50                 

Delspinigiai 150              
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14. Pelno mokesčio sąnaudos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

15. Kitas ilgalaikis turtas 
 

 2019 m.  2018 m. 

Atidėto pelno mokesčio turtas 412 044 372 291
Kitas ilgalaikis turtas 4 138 4 138

Iš viso 416 182 376 429

 
 

16. Ryšiai su vadovais ir kitais susijusiais asmenimis 
 

Administracijos vadovui per 2019 metus buvo išmokėta 37 504 EUR darbo užmokesčio (2018 metais 28 427 EUR). 
Jokių kitų pajamų, paskolų, suteiktų garantijų, išmokų, administracijos vadovas negavo.  
 
 

17. Susiję asmenys 
 

Susijusios šalys 2019.12.31 2018.12.31 2019.12.31 2018.12.31

Reikšmingą  balsų  skaičių  turintys akcininkai 200 938      71 429          

Patronuojanti įmonė 243 472      190 500        

Dukterinės įmonės

Kiti  susiję asmenys 541 222      1 511 613     186              150                

Iš viso 985 632      1 773 542     186              150                

Susijusios šalys 2019 2018 2019 2018

Reikšmingą  balsų  skaičių  turintys akcininkai 12 500         

Patronuojanti įmonė 43 168         23 924          

Dukterinės įmonės

Kiti  susiję asmenys 5 712           4 276             185 921      319 807        

Iš viso 5 712           4 276             241 589      343 731        

Mokėtinos sumos Gautinos sumos

Gautos pajamos Pirkimai

 
 
 
 

2019 2018

Pelnas prieš mokesčius (880 946)          (526 925)          

Pelno mokesčio tarifas 15% 15%

Pelno prieš apmokestinimą padidinimo suma 705 943           130 008           

Pelno prieš apmokestinimą sumažinimo suma 

suma
12 379             

Deklaruojamas biudžetui mokėtinas pelno 

mokestis
---                      ---                      

Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų tarp 

mokestinės ir finansinės atskaitomybės pokytis
265 020           493 587           

Atidėto pelno mokesčio  sąnaudos (pajamos) (39 753)            (74 038)            

Ankstesniųjų metų pelno mokesčio deklaraci jų 

koregavimo suma

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos) (39 753)            (74 038)            

Pelno mokesčio efektyvus tarifas ---                      ---                      
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18. Apskaitos politikos keitimas 

 
Bendrovėje 2019 metais apskaitos politikos pakeitimų nebuvo. 

 
 

19. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse 
 

Bendrovės įsipareigojimai pagal atlygintinio laidavimo sutartis 2019 gruodžio 31 d. sudarė 3 080 478 EUR. 
Bendrovė su paskolos davėjais, kurie investuodami pasirenka „Užtikrinimo fondo“ paslaugą, pasirašo atlygintino 
laidavimo sutartis. Šių sutarčių pagrindu Bendrovė laiduoja paskolos davėjui už tinkamą prievolių, kylančių iš vartojimo 
kredito sutarčių, vykdymą. 

Bendrovė nedalyvauja teismo procesuose, kurių baigtis galėtų turėti ženklią įtaką Bendrovės finansinei būklei ar 
finansiniams rezultatams (2019 m. gruodžio 31 d. nepasibaigusių skolų išieškomų teismuose suma sudarė 334 735 Eur). 

Iki 2019 gruodžio 31 d. Bendrovė, veikdama kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorė ir vartojimo kredito 
davėja, išmokėjo vartojimo kredito lėšų bendrai 44 412 150 EUR sumai. Likusi neapmokėta kredito dalis 2019 
gruodžio 31 d. siekė 27 410 671 EUR. 

 
 

20. Poataskaitiniai įvykiai 
 

Bendrovė 2020 metų sausio-vasario mėnesiais bendrai gavo 100 tūkst. EUR paskolą iš įmonės Stichting NEO 
Finance Investments. 

Lietuvoje dėl COVID-19 viruso 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas, kuris tęsiasi ir ataskaitų pasirašymo 
dieną. Bendrovės veikla karantino metu nėra tiesiogiai apribota ir veikla yra vykdoma kaip iki tol, tačiau Bendrovė šiuo 
metu, dėl per daug neapibrėžtos situacijos, negali pakankamai tiksliai paskaičiuoti COVID-19 viruso situacijos įtakos 
Bendrovės 2020 metų finansiniams rezultatams. 

Kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo. 
 
 
 
 
Direktorė        Aiva Remeikienė 
 
 
 
Už apskaitą atsakingas asmuo      Sigitas Ertmanas  
UAB „Finance United“ direktorius 
 
 
Finansinės ataskaitos sudarymo data 
2020 m. kovo 27 d. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEO Finance, AB 
2019 metų metinis pranešimas   



Pagrindiniai duomenys apie bendrovę 
Bendrovės pavadinimas NEO Finance, AB 

Teisinė forma Akcinė bendrovė 

Įregistravimo data 2014 m. sausio mėn. 21 d. 

Juridinio asmens kodas 303225546 

Buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva 

Telefono numeris +370 700 80075 

Elektroninis paštas info@paskoluklubas.lt 

Interneto svetainės adresas www.paskoluklubas.lt 

 

Bendrovės pagrindinė veikla 
Pagrindinė veikla – finansinių paslaugų teikimas. Bendrovė nuo 2017 m. sausio mėn. 5 d. turi Lietuvos banko 

išduotą Elektroninių pinigų įstaigos licenciją. Detaliau veiklas galima skaidyti į 2 pagrindines kryptis: 

 Bendrovė nuo aktyvios veiklos pradžios 2015 m. gruodžio mėn. užsiima tarpusavio skolinimo veikla 

išduodant vartojimo kreditus Lietuvoje – 2016 metų balandį buvo pirmoji iš tarpusavio skolinimo 

platformų įrašyta į tarpusavio skolinimo platformų sąrašą, kurį administruoja Lietuvos bankas; 

 2018 metų rugsėjo mėnesį Bendrovė pradėjo teikti mokėjimo inicijavimo paslaugas (MIP) el. 

parduotuvėms. Šiuo metu Bendrovė turi klientų visose trijose Baltijos šalyse. 

Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcininkai 
Bendrovės įstatinis kapitalas – 1 615 023 EUR, kurį sudaro 3 670 507 paprastųjų vardinių akcijų, kurių nominali 

vertė – 0.44 EUR. 

Bendrovė neturi ir per 2019 metus savų akcijų neįsigijo. Bendrovės akcijų nėra įsigijusios ir patronuojamosios 

įmonės. Bendrovė ir jos patronuojamosios įmonės per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų. 

Akcininkai 

UAB „ERA CAPITAL“ (po 50 proc. akcijų priklauso valdybos nariams 
Aivai Remeikienei ir Evaldui Remeikiui) 

71,02% 

Grigory Gurevich, 9,71% 

UAB „Value Capital“ (100 proc. akcijų priklauso valdybos nariui 
Deividui Tumui) 

3,86% 

ASIAN PACIFIC GREEN ENERGY PTE. LTD (įmonė susijusi su strateginiu 
patarėju Antanu Daniu) 

2,71% 

Smulkieji akcininkai 12,70% 

Bendrovės finansinių ir veiklos rezultatų apžvalga 

2019 metų apžvalga 

2019 m. įmonė išlaikė lyderio pozicijas, užimdama 54% tarpusavio skolinimo rinkos Lietuvoje. „Paskolų klubo“ 

platforma išliko didžiausia pagal visus galimus palyginamuosius rodiklius: išduotų paskolų sumą nuo veiklos 

pradžios, išduotą paskolų sumą per paskutiniuosius metus bei paskolų portfelio sumą. 

Labai sparčiai augo mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys. Įmonė 2019 metais atliko 3,55 mln. vnt. 

transakcijų, kai 2018 metais jų buvo atlikta tik 680 tūkst. vnt. atitinkamai. 



Svarbiausi 2019 metų įvykiai 

• Atnaujintas veiklos tęstinumo planas ir pristatytas Lietuvos bankui kartu su atnaujintu įmonės krizinio 

scenarijaus testu. 

• Įdiegtas sisteminis pokytis, po kurio klientų el. pinigus dengiančios lėšos laikomos tik viename 

komerciniame banke atidarytoje specialioje sąskaitoje ir Lietuvos banke. 

• 2019m. kovo mėn. įregistruotas kapitalo didinimas, kai per sutelktinio finansavimo (crowdfunding) 

kampaniją Seedrs platformoje pritraukta 210 tūkst. EUR. Įmonė yra pirmoji Lietuvoje, kuri pritraukė akcinio 

kapitalo lėšų per sutelktinio finansavimo platformą. 

• Nyderlanduose įsteigta dukterinė įmonė „Neo Finance B.V.“ 

• 2019m. balandžio mėn. įmonės kapitalas padidintas 180 tūkst. EUR. 

• 2019m. birželio mėn. įgyvendintas pirmasis Pirminis viešas akcijų siūlymas (angl. Initial Public Offering, 

toliau tekste – IPO)  Lietuvoje šiais metais ir pirmasis istorijoje, kai IPO įgyvendinamas pačio emitento jėgomis. 

Pritraukta 605 tūkst. EUR iš 291 investuotojo. Nuo rugpjūčio mėn. „NEO Finance” akcijomis pradėta prekiauti 

„Nasdaq First North“ biržoje. 

• Rugpjūčio mėn. patvirtinti nauji įstatai, Bendrovės valdybai suteikiantys įgaliojimus priimti sprendimą dėl 

Bendrovės obligacijų išleidimo. 

• Rugsėjo 14 d. „NEO Finance” pirmoji šalyje pradėjo teikti mokėjimo inicijavimo paslaugą per API. 

• Nuo spalio mėn. kreditingumo reitingas skaičiuojamas pasitelkiant dirbtinį intelektą. 

• Atlikta rekordiškai daug MIP transakcijų, net 440 tūkst. vien per gruodžio mėnesį. 

• Lietuvos bankas gruodžio 20d. paskyrė 4500 EUR baudą dėl neatitikimo reklamos reikalavimams. Kad 

ateityje išvengtume žmogiškų klaidų skelbiant reklamą, pakeitėme vidinius procesus. 

2020 m. planai ir prognozės 

2019 m. pradžioje, prieš IPO, įmonės vadovybė išsikėlė ambicingus tikslus, kuriuos tikisi įgyvendinti per 3-4 

metus ir jie lieka nepasikeitę: 

• Padidinti skolintojų per platformą finansuojamų paskolų apimtis iki 5 mln. EUR per mėnesį; 

• Išauginti mokėjimo inicijavimo paslaugos pajamas iki 3 mln. EUR per metus; 

• Padidinti aktyvių investuotojų kiekį iki 25 tūkst. 

Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 



Per 2019 m. augantis tarptautinių partnerių tinklas ir įtvirtintas prekinio ženklo žinomumas lėmė 41 proc. 

metinį prisiregistravusių vartotojų skaičiaus augimą. Vartojimo kredito gavėjų skaičiaus augimas buvo 30 

proc., investuotojų – 96 proc. Dalį investuotojų registruotis paskatino nauja „Pakviesk draugą“ programa. 

Bendras vartotojų prieaugis per 2019 m. buvo 13 868. Tuo tarpu aktyvių vartotojų skaičiaus augimas siekė 55 

proc. Investuojančių vartotojų kiekis augo 65 proc., o besiskolinančiųjų - 45 proc.. 

 

Per 2019 m. įmonė tarpininkavo išduodant vartojimo kreditų už 18.62 mln. EUR, kuriuos suteikė 7956 

investuotojai. Pernai tuo pačiu laikotarpiu per platformą buvo sufinansuota 14.27 mln. EUR paskolų, metinis 

augimas sudarė 30%. Tai leido užimti 54% per tarpusavio skolinimo platformų operatorius (TSPO) išduotų 

vartojimo kreditų fiziniams asmenims rinkos dalį. Vartojimo kreditus per 2019 m. gavo 4706 unikalūs 

vartojimo kredito gavėjai. 

Vidutinė bendra vartojimo kredito kainos metinė norma, kuri parodo kiek metinių palūkanų su visais 

papildomais platformų taikomais mokesčiais sumoka paskolos gavėjas, Paskolų klubo platformoje už 2019 m. 

sudarė 24% 

 

 

„NEO Finance“ yra licencijuotas mokėjimo inicijavimo paslaugos teikėjas, kuris šią paslaugą teikia 

naudodamas „NEO Pay“ prekės ženklą. Nuo rugsėjo 14 d. bendrovė „NEO Finance” pirmoji šalyje pradėjo 

teikti mokėjimo inicijavimo paslaugą su populiariausiais Lietuvos bankais per API (angl. Application 

Programming Interface) sąsają. Perėjimas prie naujo technologinio sprendimo buvo sklandus ir be didesnių 

sutrikimų. Paslaugos teikimas per API sąsajas yra labai svarbus etapas užtikrinant tolimesnę MIP paslaugos 

plėtrą tiek Lietuvoje tiek ir kitose ES šalyse. 2019 m. IV ketvirtį MIP buvo suintegruota su didžiausiais Latvijos 

bei Estijos bankais bei su 4 bankais veikiančiais Nyderlanduose. 



Per 2019 m. „NEO Finance“ MIP paslaugą naudojančios verslo įmonės atliko 3.55 mln. mokėjimų transakcijų. 

Lyginant su 2018 m., atliktų mokėjimų transakcijų skaičius augo daugiau kaip 5 kartus. 

2019 metų finansinės ataskaitos 
Bendrovės vadovybė finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2019 m. gruodžio 31 d., parengė 2020 m. 

kovo 27 d. Bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų auditą atliko audito įmonė Grant Thornton Baltic UAB, 

kuri 2020 m. balandžio 7 d. pateikė nemodifikuotą auditoriaus išvadas. Bendrovės visuotinis akcininkų 

susirinkimas 2020 m. balandžio 30 d. patvirtino 2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį. Bendrovė, teikdama 

2019 metų finansinių ataskaitų rinkinį, neparengė 2019 metų metinio pranešimo. Šis bendrovės 2019 metų 

metinis pranešimas papildomai teikiamas prie bendrovės 2019 metų finansinių ataskaitų. 

Finansiniai rodikliai 

 
2019 2018 ∆, % 

Išduotos paskolos, EUR 18,624,166 14,274,422 30% 

Pajamos, EUR 1,723,506 1,015,730 70% 

Pardavimo savikaina, EUR (1,531,910) (716,863) 114% 

Bendrasis pelnas, EUR 191,596 298,867 -36% 

Veiklos sąnaudos, EUR (839,033) (679,596) 23% 

EBITDA, EUR (647,437) (380,729) 70% 

Pelnas prieš apmokestinimą, EUR (880,946) (526,925) 67% 

 
2019m. ir toliau didinome išduotų paskolų apimtis, kurios pasiekė 18,62 mln. EUR ir, lyginant su 2018 m., 

išaugo 30%, tuo tarpu pajamos augo net iki 1.72 mln. EUR, ir praeitų metų pajamas (1.02 mln. EUR) viršijo 

70%. Įmonės EBITDA 2019 metais siekė -647 tūkst. EUR, kai tuo tarpu 2018 metais buvo -381 tūkst. EUR. 

Neigiamą pokytį lėmė vienkartinės kapitalo pritraukimo išlaidos, atidėjinių pervertinimas 2019 m. ir MIP 

plėtros sąnaudos. Atitinkamai nuostolis prieš apmokestinimą 2019 metais buvo -881 tūkst. EUR, kai 2018 

metais jis siekė -527 tūkst. EUR.  

Verta pabrėžti, kad 2019 m. nuostolio didėjimui, lyginant su 2018 m., darė įtaką vienkartinės kapitalo 

pritraukimo išlaidos (tiek Seedrs, tiek IPO), kurios sudarė 94 tūkst. EUR (iš jų – 73 tūkst. EUR IPO įgyvendinimo 

išlaidos). Taip pat, į 2019 m. rezultatą įtrauktas skolų vertės sumažėjimo pervertinimas, kuris lėmė 113 tūkst. 

EUR padidėjusias sąnaudas ataskaitiniu laikotarpiu. Be to, iki 0 EUR buvo nuvertina Bendrovės atlikta 

investicija į dukterinės įmonės Nyderlanduose NEO Finance B.V. kapitalą, nes minėtoji įmonė 2019 m. baigė 

su neigiamu kapitalo rodikliu. Bendra šių vienkartinių veiksnių įtaka – 272 tūkst. EUR. Papildomai 2019 m. 

buvo skirtas didesnis biudžetas mokėjimo inicijavimo paslaugos plėtrai ruošiantis šios veiklos spurtui po 2019 

metų rugsėjį įsigaliojusios antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2). 

Bendrovės pagrindinės rizikos 
Bendrovė labai atsakingai vertina veiklos rizikas - kiekvienais metais yra atnaujinamas veiklos tęstinumo 

planas, kuriame yra detaliai aprašomos Bendrovės veiklos rizikos bei jų valdymo būdai. Taip pat, šiame plane 



yra aprašytas Bendrovės atliktas krizinio scenarijaus testas. Veiklos tęstinumo planą galite rasti Bendrovės 

tinklapyje Sutarčių ir kitos teisinės informacijos skiltyje. 

Pagrindinės rizikos 

 Operacinė rizika – tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų Bendrovės vidaus 

kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei informacinių sistemų veiklos sutrikimų 

arba dėl išorės įvykių įtakos. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai: informacinės sistemos 

(techninės ir programinės įrangos, telekomunikacinių sistemų sutrikimai ir kt.); žmogaus įtaka 

(Bendrovės darbuotojų ir ne Bendrovės darbuotojų neteisėti veiksmai); darbo sąlygos (saugių darbo 

sąlygų pažeidimas ir kt.); klaidos (neteisingų duomenų įvedimas, netinkami teisiniai dokumentai ir 

kt.). 

 Virtualių duomenų netekimo rizika – tai rizika, kad Sistemoje saugomi duomenys bus prarasti ar 

kitaip paveikti, kad nebebūtų galima jų atkurti. 

 Likvidumo rizika - tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų, 

pasireiškianti laikinu arba nuolatiniu Bendrovės nemokumu ir kraštutiniu atveju – bankroto bylos 

Bendrovei iškėlimu. Vadovaujantis Finansų įstaigų įstatymu ir Elektroninių pinigų ir elektroninių 

pinigų įstaigų įstatymu, Bendrovės bankroto procedūra galėtų būti iškelta tik teismo tvarka. 

Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei turi teisę pateikti jos dalyviai, likvidatorius, 

administracijos vadovas, kreditorius (kreditoriai) ir Lietuvos bankas. Jeigu pareiškimą teismui dėl 

bankroto bylos iškėlimo pateiktų ne Lietuvos bankas, teismas, prieš priimdamas sprendimą dėl 

bankroto bylos iškėlimo, privalėtų gauti Lietuvos banko išvadą dėl Bendrovės nemokumo. Bankroto 

bylos iškėlimo atveju teismas priimtų sprendimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo, kuris 

perimtų Bendrovės sistemos administravimą. Atsižvelgiant į tai, kad elektroninių pinigų turėtojų 

lėšos, perduotos Bendrovei, yra jų nuosavybė ir į jas negali būti nukreiptas išieškojimas pagal 

Bendrovės skolas, paskirtas bankroto administratorius lėšas grąžina elektroninių pinigų turėtojams. 

Bankroto administratorius taip pat administruotų tarpusavio skolinimo sandorius ir jų vykdymą, 

kadangi iškėlus bankroto bylą Bendrovei, tarpusavio skolinimo sandoriai liktų teisiškai galiojantys 

nepaisant Bendrovės teisinio veiksnumo statuso. Šių sandorių pagrindu VKG mokėtinos sumos 

priklausytų paskolos davėjams, o bankroto administratorius neturėtų teisių į jokias Paskolos 

davėjams priklausiančias lėšas, kurias grąžintų VKG. 

 Licencijų netekimo arba veiklos apribojimo rizika – tai rizika, kad Bendrovė neteks elektroninių pinigų 

įstaigos licencijos, suteikiančios teisę verstis elektroninių pinigų įstaigos veikla, arba bus išbraukta iš 

viešojo vartojimo kredito davėjų ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių sąrašų, 

suteikiančių teises verstis TSPO ir vartojimo kreditų teikimo veiklomis, arba bus apribota Bendrovės 

teisė teikti paslaugas aukščiau nurodytais pagrindais – ir dėl to Bendrovė nebegalės tinkamai 

administruoti sudarytų VK sutarčių ir Klientų mokėjimų pagal šias sutartis, laikinai leisti elektroninių 

pinigų arba teikti vieną ar kelias mokėjimo paslaugas. 

 Kreditingumo vertinimo rizika – tai rizika, kad Bendrovė netinkamai įvertins vartojimo kredito gavėjo 

kreditingumą, ir dėl tokio vertinimo vartojimo kredito gavėjas laiku nevykdys įsipareigojimų pagal 

sudarytas vartojimo kredito sutartis, taigi Bendrovė numatytu laiku negaus numatytų pajamų (arba 

apskritai negaus pajamų)iš komisinių mokesčių. 



Darbuotojai 
Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius 2019 m. buvo 20 darbuotojų. 

Dukterinės bendrovės, filialai ir atstovybės 
Bendrovė 2019 m. įsteigė dukterinę įmonę NEO Finance B.V., kurios pagrindinis tikslas – vykdyti Bendrovės 

teikiamų paslaugų plėtrą Nyderlanduose. 

Įmonė neturi filialų ir (arba) atstovybių. 

Bendrovės tyrimų ir plėtros veikla 
Bendrovė tyrimo ir plėtros veiklos 2019 m. nevykdė. 

Bendrovės valdymas 
Tenkinant teisės aktų reikalavimus ir siekiant valdymą padaryti šiuolaikišką ir efektyvų, įgyvendinta tripakopė 

valdymo sistema: įmonėje veikia visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. 

Bendrovės valdybą sudaro 4 nariai: Evaldas Remeikis (valdybos pirmininkas), Deividas Tumas, Marius 

Navickas, Aiva Remeikienė.  

Bendrovės vadovė – Aiva Remeikienė. 

Valdybos narių ir vadovės kitos einamos vadovaujamos pareigos: 

Vardas, Pavardė Einamos vadovaujamos pareigos 

Evaldas Remeikis Pagrindinė darbovietė:  
UAB „ERA CAPITAL“ (įmonės kodas 300638657, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva), 
direktorius 
 
Kitos vadovaujančios pareigos: 
NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, 
Lietuva), valdybos pirmininkas 
UCS Baltic, UAB (įmonės kodas 110825653, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva), 
valdybos pirmininkas 
Legal Balance, UAB (įmonės kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, 
Lietuva), valdybos pirmininkas 
BnP Finance, UAB (įmonės kodas 302447985, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva), 
valdybos narys 
Be kredito, UAB (įmonės kodas 303107786, adresas J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva), 
valdybos narys 
UCS ESTONIA OÜ (įmonės kodas 11226658, adresas Peterburi tee 46 Tallinn, 
Estonia), valdybos narys 
UCS, SIA (įmonės kodas 40003753650, adresas Lokomotīves iela 34, Rīga, Latvia), 
valdybos narys 
 

Deividas Tumas Pagrindinė darbovietė: Value Capital, UAB (įmonės kodas 303170249, adresas 
Raugyklos g. 21-19, Vilnius, Lietuva), direktorius 
 
Kitos vadovaujančios pareigos: 
NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, 
Lietuva), valdybos narys 
 



Marius Navickas Kitos vadovaujančios pareigos: 
NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, 
Lietuva), valdybos narys 
Legal Balance, UAB  (įmonės kodas 302528679, adresas Žalgirio g. 90, Vilnius, 
Lietuva), valdybos narys 
 

Aiva Remeikienė Pagrindinė darbovietė: NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas A. 
Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva), administracijos vadovė 
 
Kitos vadovaujančios pareigos: 
NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, 
Lietuva), valdybos narė 
UCS Baltic, UAB (įmonės kodas 110825653, adresas Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva), 
valdybos narė 
 

 

Poataskatiniai įvykiai 
Bendrovė 2020 metų sausio-vasario mėnesiais bendrai gavo 100 tūkst. EUR paskolą iš įmonės Stichting NEO 

Finance Investments. 

Lietuvoje dėl COVID-19 viruso 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas, kuris tęsiasi ir ataskaitų 

pasirašymo dieną. Bendrovės veikla karantino metu nėra tiesiogiai apribota ir veikla yra vykdoma kaip iki tol, 

tačiau Bendrovė šiuo metu, dėl per daug neapibrėžtos situacijos, negali pakankamai tiksliai paskaičiuoti 

COVID-19 viruso situacijos įtakos Bendrovės 2020 metų finansiniams rezultatams. 

Kitų reikšmingų poataskaitinių įvykių nebuvo. 

 

 

NEO Finance, AB Administracijos vadovė          Aiva Remeikienė 

 

NEO Finance, AB Finansų vadovas        Andrius Ladauskas 

 

Vilnius 

2020 m. gegužės 19 d. 
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