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Vilnius

Šiuo patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, 2019m. finansinės ataskaitos, sudarytos pagal taikomus

buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo NEO Finance, AB turtą, įsipareigojimus,

finansinę būklę, pelną arba nuostolius ir pinigų srautus.

Taip pat patvirtiname, kad, mūsų žiniomis, 2019 metų veiklos ataskaitoje yra teisingai nurodyta NEO

Finance, AB verslo plėtros ir veiklos apžvalga.

NEO Finance, AB

Administracijos vadovė

NEO Finance, AB

Finansų vadovas

Aiva Remeikienė

Andrius Liukaitis
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• „NEO Finance“, AB įsteigta 2014 m. sausio 21 d. Lietuvoje.

• 2015 m. spalį įmonei išduota ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licencija.

• 2016 m. balandį įmonė pirmoji iš platformų buvo įrašyta į tarpusavio skolinimo platformų sąrašą, kurį administruoja Lietuvos bankas.

• 2017 m. sausį įmonei suteikta elektroninių pinigų įstaigos licencija, leidžianti teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje.

• Įmonė nuo aktyvios veiklos pradžios 2015 m. gruodžio mėn. užsiima tarpusavio skolinimo veikla išduodant vartojimo kreditus Lietuvoje ir

elektroninių pinigų įstaigai būdinga veikla: lėšų saugojimu IBAN sąskaitose, pinigų pervedimais „CENTROlink“ mokėjimų sistemoje SEPA

erdvėje.

• 2018 m. rugsėjo mėnesį Lietuvoje pradėta aktyviai pardavinėti e-parduotuvėms skirta mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP).

• 2019m. kovą įsteigta dukterinė įmonė „Neo Finance B.V.“ Nyderlanduose.

• 2019 m. birželį įmonė viešai išplatino akcijų emisiją ir tapo listinguojama bendrove „Nasdaq First North“ alternatyviojoje biržoje.

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.

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 -530 tūkst. EUR, kai

tuo tarpu 2018 metais buvo -381 tūkst. EUR. Neigiamą pokytį lėmė vienkartinės kapitalo pritraukimo išlaidos, atidėjinių pervertinimas 2018m. ir MIP

plėtros sąnaudos. Atitinkamai grynasis nuostolis 2019 metais buvo -659 tūkst. EUR, kai 2018 metais jis siekė -453 tūkst. EUR.

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, pagrinde dėka mokėjimo inicijavimo paslaugos apimčių augimo, mokėjimų veiklos pajamos išaugo daugiau

nei 4 kartus (nuo 39 tūkst. EUR 2018m. iki 178 tūkst. EUR 2019 metais.)

Verta pabrėžti, kad 2019 nuostolio didėjimui, lyginant su 2018, darė įtaką vienkartinės kapitalo pritraukimo išlaidos (tiek Seedrs, tiek

IPO), kurios sudarė 94 tūkst. EUR (iš jų - 72 670 EUR IPO įgyvendinimo išlaidos). Taip pat, po 2017m. audito, 2018m. I pusm. buvo pervertinti

„NEO Finance“ investicinio portfelio atidėjiniai, kas lėmė 55 tūkst. EUR sąnaudų sumažėjimą (audito nuomone įmonė per griežtai vertino būsimus

nuostolius) 2018 metais. Bendra šių vienkartinių veiksnių įtaka – 152 tūkst. EUR. Papildomai 2019m. buvo skirtas didesnis biudžetas mokėjimo

inicijavimo paslaugos plėtrai ruošiantis šios veiklos spurtui po 2019 metų rugsėjį įsigaliojusios antrosios mokėjimo paslaugų direktyvos (PSD2).

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

• 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.



Esminiai įvykiai įmonėje 2019m.
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• Atnaujintas veiklos tęstinumo planas ir pristatytas Lietuvos bankui kartu su atnaujintu įmonės krizinio scenarijaus testu, kurį

galite rasti čia.

• 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.“, kurios kapitalas 2019m. pabaigoje siekė 65 tūkst. EUR.

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

• 2019m. birželio mėn. įgyvendintas pirmasis 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, leidžiantys įmonės valdybai išleisti obligacijas;

• 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 mėn. 2019 metų transakcijų skaičius viršijo 3.5

mln.

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

žmogiškų klaidų skelbiant reklamą, pakeitėme vidinius procesus.

https://www.paskoluklubas.lt/puslapis/12/veiklos-testinumo-planas


Pagrindiniai įmonės finansiniai rodikliai
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• Remiantis neaudituotais duomenimis, įmonės pajamos reikšmingai didėjo ir siekė 1.72 mln. EUR. Lyginant su 2018 metais, pajamos

išaugo 70%;

• Rinkodaros sąnaudos augo 30% nuo 428 tūkst. EUR iki 554 tūkst. EUR.

• Su skolų išieškojimu susijusios sąnaudos išaugo 108% nuo 180 tūkst. EUR iki 376 tūkst. EUR dėl išaugusių išdavimų apimčių.

• Darbo užmokesčio sąnaudos augo 11% nuo 327 tūkst. EUR iki 362 tūkst. EUR.

• Prisiregistravusių vartotojų skaičius išaugo 41% iki 85 tūkst. vartotojų, aktyvių vartotojų skaičius augo 55% iki 17 tūkst.

• Sufinansuota paskolų už 18.62 mln. EUR.

• Nuostoliai prieš mokesčius buvo 32% didesni dėl vienkartinių kapitalo pritraukimo išlaidų, atidėjinių pervertinimo 2018m. ir MIP plėtros.

2019 2018 ∆, %

Išdavimai, EUR 18,624,166 14,274,422 30%

Pajamos, EUR 1,723,463 1,015,730 70%

Pardavimo savikaina, EUR (1,414,644) (716,863) 97%

Bendrasis pelnas, EUR 308,819 298,867 3%

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

EBITDA, EUR (530,214) (380,729) 39%

Pelnas prieš apmokestinimą, EUR (697,485) (526,925) 32%



Finansinė atskaitomybė verslo valdymo principu
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• Pajamų kaupimas. Pilnai įvykus finansavimo sandoriui „NEO Finance“ platformoje, platformos tarpininkavimo pajamos nėra

apmokamos sandorio metu. Faktinės įplaukos yra išdalinamos per visą paskolos laikotarpį ir yra surenkamos kredito gavėjui

grąžinant kiekvieno mėnesio įmoką. Didžioji dalis sąnaudų, skirtų uždirbti šias pajamas (rinkodaros, administravimo ir kt.), yra

patiriamos sandorio sudarymo mėnesį. Siekiant geresnio sąnaudų ir pajamų palyginamumo, žemiau pateikiamos bendros

pajamos, gautinos nuo finansavimo sandorių, sudarytų atitinkamą mėnesį, ir to mėnesio sąnaudos.

• 2019 m. pabaigoje gautinas tarpininkavimo mokestis ateities laikotarpiais siekė 4.58 mln. EUR

2019 I pusm. 2019 II pusm. 2019

Išdavimai, EUR 9,040,813 9,583,354 18,624,167

Tarpininkavimo mokesčio pajamos nuo 

sudarytų sandorių
728,321 774,367 1,502,688

Tarpininkavimo mokesčio pajamų santykis 

nuo sudarytų sandorių
8.1% 8.1% 8.1%

Kitos pajamos 527,124 560,532 1,087,656

Savikaina (628,642) (786,003) (1,414,645)

Veiklos sąnaudos (473,361) (365,672) (839,033)

EBITDA 153,442 183,225 336,666

Lentelėje pateikiamas atitinkamą mėnesį sugeneruotas tarpininkavimo mokestis, kuris bus gautas per pilną paskolų ciklą.



Tarpininkavimo mokesčio pajamos

7

Pateikiame pavyzdį kaip per „NEO Finance“, AB finansuotos paskolos tarpininkavimo mokestis išdalinamas per visą paskolos laikotarpį:

Paskolos suma – 2500 EUR

Terminas – 48 mėn.

Reitingas – B

Metinė palūkanų norma – 16%

Tarpininkavimo mokestis – 5.9% arba 3.59 EUR per mėn.

Išdavimo data – 2019 m. sausio mėn.

Bendros „NEO Finance“, AB pajamos dėl sudaryto sandorio sudarytų 215.22 EUR, 39.46 EUR būtų surinkta per 2019 m. ir 175.76 EUR būtų

išdalinti ateities laikotarpiams.
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Įmonės valdyba ir valdymas
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Tenkinant teisės aktų reikalavimus ir siekiant valdymą padaryti šiuolaikišką ir efektyvų, įgyvendinta tripakopė valdymo sistema: įmonėje 

veikia visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vadovas. 

Stebėtojų taryba:

Stebėtojų taryba formaliai panaikinta

2020 m. sausio mėn. Visi Stebėtojų

tarybos nariai sutiko ir toliau būti

strateginiais įmonės patarėjais.

Valdyba:

Pirmininkas – Evaldas Remeikis

Nariai –

1. Deividas Tumas,

2. Marius Navickas,

3. Aiva Remeikienė.

Vadovas:

Administracijos vadovė –

Aiva Remeikienė

Evaldas Remeikis ir Deividas Tumas yra baigę Baltic Institute of Corporate Governance valdybos narių mokymus ir įgiję profesionalių

valdybos narių kvalifikaciją. Evaldas Remeikis taipogi yra baigęs valdybos pirmininko mokymus Stokholme ir išlaikęs egzaminus šiai

kvalifikacijai įgyti.

Įmonėje daugelį svarbių sprendimų priima valdyba, kurios eiliniai posėdžiai organizuojami kartą per mėnesį, o, esant poreikiui,

organizuojami neeiliniai valdybos posėdžiai. Valdybos posėdžiai organizuojami, vedami, protokoluojami pagal visus įmonių valdysenos

gerosios praktikos principus.

Per ataskaitinį laikotarpį įmonėje įvyko 17 valdybos posėdžių. Valdybos sudėtyje pokyčių neįvyko.

Akcininkų sprendimu, Stebėtojų taryba kaip bendrovės valdymo organas, panaikintas dėl pasikeitusių įstatymų, kurie nebereikalauja

elektroninėms pinigų įstaigoms privalomai įmonės valdysenoje turėti šį kolegialų bendrovės veiklos priežiūrą atliekantį organą. Nuo

2020.01.21 visi stebėtojų tarybos nariai neformaliai patarinės įmonės vadovybei ir valdybai.



Įmonės kapitalas
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• Iki 2019 m. I pusmečio į įmonės kapitalą ir per akcijų priedus buvo investuota 3.18 mln. EUR.

• Per 2019 m. I pusmetį į įmonės kapitalą leidžiant naujas akcijų emisijas investuota papildomai 1 mln. EUR, iš kurių 605

tūkst. EUR surinkti per pirmą viešąjį akcijų platinimą šiais metais Lietuvoje.

• 2019 m. II pusmečio pabaigoje įmonės įstatinis kapitalas siekė 1.62 mln. EUR.

• Ataskaitos ruošimo metu įmonės kapitalą investuota suma siekia 4.18 mln. EUR.

Įmonės akcininkai užbaigė pirmąjį ir antrąjį investicijų etapą, kuris prasidėjo 2014 m. pradžioje ir buvo užbaigtas 2019 m.

kovo mėnesį. Įmonės akcininkai ir valdyba 2018 m. birželio mėnesį priėmė iš anksto planuotą sprendimą tolimesnei

plėtrai reikalingas lėšas pritraukti atliekant pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO), ir akcijas po išplatinimo kotiruoti „Nasdaq

First North“ alternatyvioje biržoje. Viešas akcijų platinimas įvyko sėkmingai, per jį pritraukta 605 tūkst. EUR. Įmonės

akcijos kotiruojamos „Nasdaq First North“ alternatyvioje biržoje nuo 2019 rugpjūčio 5d.

„NEO Finance“, AB, kaip elektroninių pinigų įstaiga, nuo 2017 m. privalo atitikti minimalų nuosavo kapitalo reikalavimą –

350 tūkst. EUR, ir, nuosavam kapitalui tapus mažesniam nei ši suma, pagal įstatymus akcininkai turi nedelsiant priimti

sprendimus dėl nuosavo kapitalo didinimo. 2019 m. pabaigoje įmonės balanse apskaičiuotas nuosavas kapitalas siekė

1.27 mln. EUR, o siekiant tenkinti Lietuvos banko valdybos patvirtintus kapitalo reikalavimus, įmonės nuosavas kapitalas,

kuris skaičiuojamas pagal elektroninių pinigų įstaigos nuosavo kapitalo apskaičiavimo reikalavimus, siekė 564 tūkst. EUR.

Apskaičiuojant elektroninių pinigų įstaigos kapitalo pakankamumą pagal aukščiau minėtą Lietuvos banko valdybos

nutarimą, iš nuosavo kapitalo dydžio atimama nematerialaus turto suma ir atidėtųjų mokesčių turtas.
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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. 65 proc. augo investuojančių vartotojų kiekis, 45 proc. - besiskolinančiųjų.
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Pagrindiniai įmonės veiklos rodikliai

11

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

54%

46%

Sufinansuota vartojimo 

kreditų suma per 2019 

m.

NEO Finance Kiti TSPO

0.01 
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Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP)
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Mokėjimo inicijavimo paslauga – mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo

sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje. Mokėjimo inicijavimo paslauga yra alternatyva bankiniam pavedimui („banklink“

paslaugai), kuri yra naudojama atsiskaitymui už prekes ar paslaugas e-parduotuvėse, kai mokėjimo inicijavimo paslaugą teikia licencijuotas

tarpininkas. MIP e-parduotuvei leidžia greičiau, patogiau ir pigiau gauti apmokėjimą. Mokėjimo įstatymas reglamentuoja MIP teikimą Lietuvoje.

Mokėjimo įstatymu ir kitais susijusiais įstatymais Lietuvos teisėje įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2015/2366 dėl

mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje nuostatos.

„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.

0.68 

3.55 

2018 2019

MIP transakcijos, mln. EUR

https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=247


Įmonės rinkodara
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2019 metams rinkodaros departamentui buvo iškelti keturi pagrindiniai įmonės tikslai:

1.45 proc. didinti paskolų išdavimų apimtis; 

2.Mažinti santykį tarp išduodamų paskolų ir tam skiriamo biudžeto;

3.Didinti registruotų užsienio investuotojų duomenų bazę;

4.Didinti žinomumą apie galimybę tapti įmonės akcininkais IPO metu;

• Siekiant pristatyti paslaugą potencialiems paskolų gavėjams buvo panaudoti nauji VOD (angl. Video over Demand) kanalai.

• Pradėta bendradarbiauti su naujais klientų pritraukimo partneriais.

• Pristatyti nauji specializuoti „Landing page“ internetinės svetainės puslapiai - Paskola būsto remontui ir Paskola automobiliui skirti

vartotojams, ieškantiems specializuotų paskolų.

• Siekiant didinti vartotojų krepšelį buvo pristatyta galimybė paskolos gavėjams gauti paskolą iki 20,000 EUR vienu metu.

Rezultatas – 2019 metais pasiektas 30 proc. augimas lyginant su 2018 m. ir santykis tarp išduodamų paskolų sumos ir tam skiriamo

biudžeto buvo sumažintas 10 proc.

• Siekiant pritraukti užsienio investuotojus buvo atidaryta dukterinė įmonė Nyderlanduose "Neo Finance B.V.", kurios pastangomis buvo

organizuojami renginiai investuotojams.

• Norint didinti Lietuvos patikimumą, buvo suorganizuota Nyderlandų investuotojų kelionė į Lietuvą, kurios metu jie susipažino ne tik su

"NEO Finance" komanda, bet ir apsilankė Lietuvos banke bei kitose institucijose.

• Siekiant didinti bendrą investuotojų skaičių buvo pristatyta nauja rekomendacijos programa "Pakviesk draugą."

• Padedant vienam partneriui buvo išleista elektroninė knyga vokiečių kalba apie "NEO Finance" (https://rethink-p2p.de/ebook-neo-

finance/).

Rezultatas - investuotojų registracijos 2019 metais išaugo 157 proc. lyginant su 2018 metais.

• Žinomumo didinimui apie įmonės IPO buvo organizuojami renginiai Lietuvoje ir Nyderlanduose.

• Daugiau nei 25 straipsniai buvo publikuoti Lietuvoje, Nyderlanduose ir Estijoje.

• Lietuvoje ir Nyderlanduose įvykdytos reklaminės kampanijos.

• Papildomai, investavimo galimybė buvo pristatyta dviejuose "Baltic Sandbox" renginiuose, "German-Baltic Chamber of Commerce"

renginyje ir "Next Web Conference" renginyje Amsterdame.

Visa tai lėmė sėkmingą akcijų platinimą ir investuotojų skaičiaus augimą.

https://rethink-p2p.de/ebook-neo-finance/


Pajamos
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Pagal skirtingas įmonės 

veiklos rūšis pajamos yra 

skirstomos į 3 grupes:

• P2P skolinimo veiklos pajamos

• Mokėjimų veiklos pajamos

• Grynosios vartojimo kredito davėjo 

veiklos pajamos

Pažymėtina, kad didžioji dauguma su tarpusavio skolinimo veikla susijusių pajamų yra

išdalinama per visą paskolos laikotarpį ir šios pajamos gaunamos tik vartojimo kredito

gavėjui faktiškai grąžinant kiekvieno mėnesio įmoką. Įmonė tokį pajamų rinkimo būdą

pasirinko dėl Vartojimo kredito įstatymo reikalavimo ir dėl to, kad pati būtų maksimaliai

suinteresuota ne tik tarpininkavimu suteikiant paskolą, bet ir pačios paskolos ir jos

priskaičiuotų palūkanų sugrąžinimu investuotojams. Įmonei surenkant tarpininkavimo

mokestį tokiu būdu, įmonės pajamos finansinėje apskaitoje yra nukeltos ateities

laikotarpiams, todėl įmonės pajamų apskaičiavimo tvarka ženkliai skiriasi nuo

analogiška veikla užsiimančių rinkos dalyvių ir dėl to nėra palyginama. Nors 2018 m.

birželio mėnesį įsigaliojo Vartojimo kredito įstatymo pakeitimas, leidžiantis tarpusavio

skolinimo platformų operatoriams imti 50 proc. kredito gavėjo mokamo atlygio

platformai iš anksto, bet „NEO Finance“ ir toliau rinks tarpininkavimo mokestį tik nuo

grąžintinų įmokų, siekiant ir toliau būti patraukliausia platforma paskolos gavėjams bei

toliau didinti investuotojų pasitikėjimą.

2019 2018 ∆, %

Pajamos 1,723,463 1,015,729 70%

P2P skolinimo veiklos

pajamos
1,286,670 789,283 63%

Mokėjimų veiklos pajamos 178,240 38,793 359%

Grynosios vartojimo kredito 

davėjo veiklos pajamos*
258,553 187,653 38%

• Grynosios vartojimo kredito davėjo veiklos pajamos apskaičiuojamos kaip palūkanų pajamų ir investicijų pardavimo rezultato suma.



Sąnaudos
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2019 m. visos įmonės sąnaudos, įskaitant pardavimo ir rinkodaros sąnaudas, siekė 2.42 mln. EUR.

Įmonė ir toliau vysto savo sukurtą IT sistemą, nuolat atsižvelgdama į vartotojų norus, besikeičiančius reguliavimo reikalavimus ir tarpusavio

skolinimo rinkos tendencijas. Naujų funkcijų tyrimams, programavimui, diegimui ir testavimams per 2019 m. skirta 309 tūkst. EUR. Pažymėtina,

kad kas mėnesį įmonė pagal sąnaudas, kurios buvo patirtos kuriant naują platformos versiją, sukuria ilgalaikio nematerialiojo turto kortelę ir

patirtas sąnaudas perkelia į nematerialųjį turtą, kurį nudėvi per 4 metus. 2019 m. ši suma siekė 164 tūkst. EUR.

Įmonėje dirba kvalifikuoti specialistai ir vadovai. 2019 m. įmonėje pagal darbo sutartis dirbo vidutiniškai 21 darbuotojai. Įmonė moka

konkurencingus atlyginimus ir už pasiektus rezultatus darbuotojams skiria priedus. Darbo užmokesčiui per pusmetį buvo skirta 362 tūkst. EUR.

• Pardavimų vadybininkų darbo užmokesčio sąnaudos priskiriamos rinkodaros sąnaudų grupei, tad jų atlygis neįtraukiamas į Darbo

užmokesčio sąnaudas.

• Į kitą savikainą įeina duomenų bazių tikrinimo, pranešimų siuntimo vartojimo kredito gavėjams ir investuotojams, atidėjinių sąnaudos.

• Į kitas veiklos sąnaudas įeina visos kitos su įmone ir personalu susijusios išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant: patalpų nuoma,

komunalinėmis paslaugomis, transporto paslaugomis, mobiliojo ir fiksuotojo ryšio sąnaudomis, vidaus ir išorinio audito paslaugomis,

kanceliarinėmis išlaidomis, kurjerio paslaugomis, užtikrinimo fondo atidėjiniais.

Rinkodaros sąnaudos, 

554 

Išieškojimo sąnaudos, 

376 

IT sąnaudos, 145 

Palūkanų sąnaudos, 148 
Kita 

savikaina

, 192 

Nusidėvėjimo sąnaudos, 167 

Darbo 

užmokesčio 

sąnaudos*, 

362 
Veiklos sąnaudos, 

477 
Veiklos sąnaudos, 

1,006 

2019 m. išlaidos, tūkst. EUR



Skolų išieškojimas
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Vartojimo kredito gavėjas, pavėlavęs sumokėti bent vieną įmoką, apie tai informuojamas el. laiškais bei SMS žinutėmis. Po 32 vėlavimo dienų 

paskolos gavėjo skola yra registruojama UAB „Creditinfo Lietuva“ ir 41 vėlavimo dieną paskolos išieškojimas yra perleidžiamas skolų išieškojimo 

įmonei.

Per 2019 m. išieškota suma siekė net 1.55 mln. EUR. 45 proc. lėšų išieškota ikiteisminiu būdu. Vykdymo būdu, kai skolos išieškojimas perduotas 

antstoliui, išieškota 36% ir teisminiu būdu – 19% skolų.

Išieškojimo paslaugas įmonei sutartiniu pagrindu teikia UAB „Legal Balance“. Įmonė yra patenkinta bendradarbiavimo rezultatais ir tikisi, kad šis 

bendradarbiavimas leis ženkliai viršyti neveiksnių vartojimo kreditų išieškojimo rodiklius. Įmonė, atsižvelgdama į tai, siūlo „buyback“ paslaugą, 

kurios esmė – investuotojui, iškart po sutarties su kredito gavėju nutraukimo, nelaukiant išieškojimo, išmokėti kompensaciją, siekiančią 50-80%

nuo negrąžintos investicijos sumos.

Per 2019 m. investuotojams išmokėta suma už supirktas reikalavimo teises buvo 271 tūkst. EUR. Per tą patį laikotarpį praėjusiais metais įsigyta 

reikalavimo teisių už 134 tūkst. EUR.

Ikiteisminis, 

694

Teisminis, 295

Vykdymo, 557

Skolų išieškojimas 2019m., tūkst. EUR

0.28 

0.79 

1.55 

2017 2018 2019

Išieškota suma, mln. EUR

1.55 mln. 

EUR



2019 neaudituotas balansas
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Straipsniai Pastaba

 TURTAS  2019 12 31  2018 12 31  2019 12 31  2018 12 31 

 ILGALAIKIS TURTAS     3,050,242      2,224,757     3,115,242      2,224,757 

 Nematerialusis turtas            1        320,243         315,002        320,243         315,002 

 Materialusis turtas            2          12,676           12,157          12,676           12,157 

 Finansinis turtas            3     2,301,977      1,521,169     2,366,977      1,521,169 

 Kitas ilgalaikis turtas         415,346         376,429        415,346         376,429 

 TRUMPALAIKIS TURTAS     4,187,765      2,811,168     4,187,364      2,811,168 

 Atsargos           26,272           26,193          26,272           26,193 

 Per vienus metus gautinos sumos             4        227,591         142,915        227,591         142,915 

 Trumpalaikės investicijos                   -                     -                    -                     -   

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai            5     3,933,902      2,642,060     3,933,501      2,642,060 

 ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS PAJAMOS            5,220             3,743            5,220             3,743 

 TURTO IŠ VISO     7,243,227      5,039,668     7,307,826      5,039,668 

 NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI  2019 12 31  2018 12 31  2019 12 31  2018 12 31 

 NUOSAVAS KAPITALAS     1,204,097         934,802     1,272,200         934,802 

 Kapitalas            6     1,615,023      1,475,461     1,615,023      1,475,461 

 Akcijų priedai        856,405                   -          856,405                   -   

 Perkainojimo rezervas                   -                     -                    -                     -   

 Rezervai                  -                     -                    -                     -   

 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)             7    (1,267,331)        (540,659)    (1,199,228)        (540,659)

 DOTACIJOS, SUBSIDIJOS                  -                     -                    -                     -   

 ATIDĖJINIAI            8        248,670         159,115        248,670         159,115 

 MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI  9,10     5,784,055      3,942,082     5,780,551      3,942,082 

 Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai     1,620,971      1,602,619     1,620,971      1,602,619 

 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai     4,163,084      2,339,463     4,159,580      2,339,463 

 SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ PAJAMOS            6,405             3,669            6,405             3,669 

 NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO     7,243,227      5,039,668     7,307,826      5,039,668 

Grupė Įmonė



2019 neaudituota pelno (nuostolių) ataskaita
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Straipsniai Pastaba

2019 2018 2019 2018

 Pardavimo pajamos           11     1,723,463      1,015,730     1,723,463      1,015,730 

 Pardavimo savikaina          12    (1,414,644)        (716,863)    (1,414,644)        (716,863)

 BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)        308,819         298,867        308,819         298,867 

 Bendrosios ir administracinės sąnaudos          12    (1,069,000)        (826,165)    (1,000,648)        (826,165)

 Kitos veiklos rezultatai           (5,407)                   -             (5,407)                   -   

 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos                  -                     -                    -                     -   

 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos                  -                     -                    -                     -   

 Kitos palūkanų ir panašios pajamos                  -                  423                  -                  423 

 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės 

sumažėjimas                  -                     -                    -                     -   

 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos          13              (249)                 (50)              (249)                 (50)

 PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ          14       (765,837)        (526,925)       (697,485)        (526,925)

 Pelno mokestis          14          38,917           74,038          38,917           74,038 

 GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI)       (726,920)        (452,887)       (658,568)        (452,887)

Grupė Įmonė



2019 neaudituota nuosavo kapitalo pokyčio ataskaita
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Pastaba

Apmokėtas 

įstatinis arba 

pagrindinis 

kapitalas

Akcijų 

priedai

Nepaskirsty-

tasis pelnas 

(nuostoliai)

Iš viso

 1. Likutis užpraėjusio ataskaitinio (metinio) 

laikotarpio pabaigoje 
   1,921,503       628,500   (1,792,313)       757,690 

 2. Apskaitos politikos pakeitimo rezultatas                 -   

 3. Esminių klaidų taisymo rezultatas                 -   

 4. Perskaičiuotas likutis užpraėjusio 

ataskaitinio (metinio) laikotarpio pabaigoje 
   1,921,503       628,500   (1,792,313)       757,690 

 5. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai) 
     (452,888)      (452,888)

 6. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas) 
     (446,042)      (628,500)    1,704,541       629,999 

 7. Likutis praėjusio ataskaitinio (metinio) 

laikotarpio pabaigoje  
   1,475,461                 -        (540,660)       934,801 

 8. Ataskaitinio laikotarpio grynasis pelnas 

(nuostoliai) 
     (658,568)      (658,568)

 9. Kitas įstatinio arba pagrindinio kapitalo 

padidėjimas (sumažėjimas) 
      139,562       856,405       995,967 

 10. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje    1,615,023       856,405   (1,199,228)    1,272,200 



2019 neaudituota pinigų srautų ataskaita
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Straipsniai Pastaba 2019 2018

 Pagrindinės veiklos pinigų srautai 

 Grynasis pelnas (nuostoliai)       (658,568)       (452,888)

 Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos        167,022        134,021 

 Finansinės ir investicinės veiklos rezultatų eliminavimas               249              (373)

 Kitų po vienų metų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)        (780,808)       (775,263)

 Atidėtojo pelno mokesčio turto sumažėjimas (padidėjimas)         (38,917)         (74,038)

 Atsargų, išskyrus sumokėtus avansus, sumažėjimas (padidėjimas)           23,918         (23,918)

 Sumokėtų avansų sumažėjimas (padidėjimas)          (23,997)            1,149 

 Pirkėjų skolų sumažėjimas (padidėjimas)          (18,087)           (8,333)

 Kitų gautinų sumų sumažėjimas (padidėjimas)         (66,589)         (14,072)

 Ateinančių laikotarpių sąnaudų ir sukauptų pajamų sumažėjimas (padidėjimas)           (1,477)           (3,678)

 Atidėjinių padidėjimas (sumažėjimas)          89,555          56,317 

 Ilgalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)               971                  -   

 Trumpalaikių skolų tiekėjams ir gautų avansų padidėjimas (sumažėjimas)           (5,728)          22,587 

 Su darbo santykiais susijusių įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)          23,508          16,520 

 Kitų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų padidėjimas (sumažėjimas)     1,445,218     1,512,734 

 Sukauptų sąnaudų ir ateinančių laikotarpių pajamų padidėjimas (sumažėjimas)             2,735            2,632 

 Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai        159,005        393,397 

 Ilgalaikio turto, išskyrus investicijas, įsigijimas        (172,782)       (120,786)

 Ilgalaikių investicijų įsigijimas          (65,000)                  -   

 Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai       (237,782)       (120,363)

 Pinigų srautai, susiję su įmonės savininkais        995,967        629,999 

 Akcijų išleidimas        995,967        629,999 

 Pinigų srautai, susiję su kitais finansavimo šaltiniais        374,350        948,619 

 Finansinių skolų padidėjimas         898,000     1,317,619 

 Paskolų gavimas         898,000        217,619 

 Finansinių skolų sumažėjimas       (523,650)       (369,000)

 Paskolų grąžinimas       (523,500)       (369,000)

 Sumokėtos palūkanos               (150)                  -   

 Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai     1,370,317     1,578,618 

 Valiutų kursų pokyčio įtaka grynųjų pinigų ir pinigų ekvivalentų likučiui                (99)                (50)

 Grynasis pinigų srautų padidėjimas (sumažėjimas)     1,291,441     1,851,602 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje     2,642,060        790,458 

 Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje     3,933,501     2,642,060 
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