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Evaldas Remeikis
Administracijos vadovas 

2022 m. IV-ąjį ketvirtį, kaip ir praėjusį, augo visų mūsų verslo šakų veiklos apimtys. 
Lyginant su 2021  m. tuo pačiu ketvirčiu, per „Paskolų klubo“ platformą suteiktų paskolų 
suma paaugo net 54 proc. – sufinansuota paskolų už 10,6 mln. EUR. „Neopay“ mokėjimo 
transakcijų skaičius paaugo 32,5 proc. iki 6 358 tūkst., o per „FinoMark“ išduotų paskolų 
suma smulkioms ir vidutinėms įmonėms išaugo 3,8 karto – iš viso per ketvirtį sutelkta ir 
išmokėta paskolų už 956 tūkst. EUR. 
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Kaip ir praėjusį ketvirtį, augimo varikliu „Paskolų klube“ išlieka 

gerai sustyguotos rinkodaros kampanijos ir patraukli kaina 

paskolos gavėjams, kurią užtikrina platformos mažmeniniai ir 

instituciniai investuotojai. Nors infliacija mažėja, vartotojams 

reikia mokėti už nemažas šildymo, elektros sąskaitas, o 

turintiems būsto paskolas ir didesnes palūkanas už būsto 

kreditus. Šie veiksniai vis dar prisideda prie skolinimosi apimčių 

augimo. Taip pat, dėl palankios kainodaros šį ketvirtį „Paskolų 

klube“ labai didelė dalis paskolų gavėjų refinansavo savo 

turimus vartojimo kreditus, t.y. vartotojai perkėlė paskolas į 

„Paskolų klubą“ iš kitų kreditorių – tokių paskolų dalis sudarė 

58 proc. (6,1 mln. EUR iš 10,6 mln. EUR). Vartojimo kreditų 

apimčių augimas ir didėjantis refinansavimo poreikis leido 

padidinti paskolų portfelį iki 54 mln. EUR metų gale.

Svarbu paminėti, kad paskolų augimas yra tvarus – neveiksnių 

paskolų skaičius mažėja, jis per ketvirtį, skaičiuojant nuo 

viso paskolų portfelio, sumažėjo nuo 8,78 proc. iki 8,59 proc. 

Toks rezultatas itin geras, nes vis daugiau ekonomistų 

prakalbo apie neveiksnių vartojimo paskolų skaičiaus augimą, 

o mūsų statistiniai duomenys to nerodo. Siekiant kuo 

geresnės portfelio kokybės, aktyviai dirbame su neveiksnių 

ir ikiteisminių paskolų išieškojimu. Per ketvirtį išieškota ir 

investuotojams sugrąžinta neveiksnių paskolų suma sudarė 

629 tūkst. EUR. Siekiant skaidriai ir detaliai atvaizduoti 

visus skolų išieškojimo žingsnius, atnaujinome duomenų 

pateikimą investuotojams ir nuo šiol pateikiame dar daugiau 

informacijos apie paskolų išieškojimo atliekamus veiksmus. 

„Paskolų klubo“ strategija yra suteikti galimybę skolintis ir 

rizikingesniems klientams (C ir C- reitingams), dėl to platforma 

naudoja pažangius rizikos vertinimo dirbtiniu intelektu grįstus 

algoritmus, kad kuo tiksliau nuspėtų skirtingo kredito reitingo 

vartotojų kredito riziką. Investuotojams pasiūlome aukštesnės 

rizikos vartotojų finansavimą su atitinkamai aukštesnėmis 

palūkanomis, siekdami, kad uždirbama grąža būtų tokia pati ar 

net didesnė. Aukštesnės rizikos klientų nemokumo tikimybė 

yra didesnė, dėl ko patiriamą nuostolį dėl negrąžintų didesnės 

dalies paskolų, būtent ir kompensuoja aukštesnės palūkanos.

Mokėjimo transakcijų skaičius 2022 m. IV-ąjį ketvirtį siekė 6 

358 tūkst. ir 2021 m. to pačio ketvirčio rezultatą viršijo 32,5 

proc. Taip pat,  metams baigiantis „Neopay“ pasiekė dar vieną 

rekordą – per 2022 m. surinkta įmokų suma viršijo 1,423 mlrd. 

EUR. Tiek transakcijų skaičiaus augimas tiek ir atsiskaitymo 

sumų augimas rodo vis augantį vartotojų pasitikėjimą 

teikiamomis „Neopay“ paslaugomis. 

Atidžiai stebime rinką ir klausomės vartotojų poreikių. Į juos 

reaguodami 2022 m. sukūrėme ir įvedėme į rinką automatinį 

pinigų grąžinimą ir sąskaitos informacijos produktus. Taip 

pat pradėjome vystyti du naujus produktus: pirkimas 

išsimokėtinai ir pirkimas be pabrangimo („Pirkti dabar, mokėti 

vėliau“), kurių aktyvus pardavimas prasideda jau šiais metais. 

Aktyviai dirbame su naujai išleisto produkto „Automatinis 

pinigų grąžinimas“ pardavimais. Pagal rinkos tendencijas 

ir klientų susidomėjimą, matome, kad šis produktas yra 

aktualus mūsų klientams ir vis daugiau naudotojų supranta 

šios paslaugos naudą versle. Pagrindinė nauda, kurią gauna 

klientai – laiko taupymas ir veiklos procesų efektyvinimas. 

Šis ir kiti mūsų sprendimai, sukurti pagal vartotojų poreikius, 

gerokai palengvina elektroninių verslų veiklą ir efektyvumą.

2022 m. IV-ąjį ketv. „FinoMark“ suteiktų paskolų kiekis 

tendencingai augo. Per šį ketvirtį „FinoMark“ kolektyvas 

sutelkė ir investuotojams pasiūlė 54 vnt. paskolos projektų, 

kurių bendra suma siekė 956 tūkst. EUR. Džiaugiamės, 

kad dar vieną ketvirtį pavyko išlaikyti augimo tendenciją. 

Visi „FinoMark“ projektai, kurie patenka į biržą, yra detaliai 

analizuojami ir vertinami labai atidžiai, nes dabartinė 

ekonominė situacija verčia atidžiau ir konservatyviau vertinti 

projektų savininkus ir jų pateikiamas užtikrinimo priemones.

Paskutinį metų ketvirtį „FinoMark“ kolektyvas dirbo 

produktyviai ir tęs pardėtus darbus prie stabilių ir tvarių 

smulkių ir vidutinių įmonių krepšelio formavimo. Taip pat 

džiaugiamės kartu, kad „FinoMark“ kolektyvas savo veikloje 

išlaiko startuolio atmosferą ir vieningai susitelkia dėl 

bendro geriausio rezultato. Artimiausiu metu „FinoMark“ 

laukia naujas etapas, kuriame investuotojams ir paskolos 

gavėjams, galėsime pateikti ne tik gerą patirtį ir aplinką 

investuoti ar pasiskolinti, bet ir naujas galimybes paskolos 

gavėjams skolintis bei dar tvaresnius ir saugesnius projektus 

investuotojams. 2022 m. viduryje mūsų sukurta funkcija 

(Referral) ir toliau populiari tarp investuotojų ir leidžia 

investuotojams aktyviai kviesti kitus investuotojus prisijungti 

prie platformos ir gauti papildomos finansinės naudos, 

pradėjusiems investuoti per platformą.
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NEO Finance, AB šiuo metu valdo 3 prekės ženklus: „Paskolų klubas“, „Neopay“ ir „FinoMark“. Įmonė 2016 m. pirmoji 

Lietuvos Banko įrašyta į tarpusavio skolinimo platformų sąrašą. NEO Finance, AB administruojamas prekės ženklas 

„Paskolų klubas“ teikia tarpusavio skolinimo paslaugas Lietuvoje, taip pat investuoti į paskolas joje gali ir Europos sąjungos, 

Laisvosios prekybos asociacijos ir Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai, kuriems platforma užsienyje atpažįstama 

„NEO Finance“ prekės ženklu.  

2015 m. įmonei suteikta ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licencija, o 2017 m. – elektroninių pinigų įstaigos licencija, 

leidžianti teikti paslaugas visoje Europos Sąjungoje. 2018 m. NEO Finance, AB pirmoji Lietuvoje gavo mokėjimo inicijavimo ir 

sąskaitos informavimo paslaugų licencijas. Mokėjimo inicijavimo, sąskaitos informacijos ir kitas mokėjimo paslaugas įmonė 

teikia, naudodama „Neopay“ prekės ženklą. 

2019 m. Nyderlanduose įsteigta dukterinė įmonė „NEO Finance B.V.“, per kurią vykdomas investuotojų pritraukimas iš 

Beniliukso šalių investuoti į tarpusavio skolinimo platformos suteikiamas paskolas. 

2020 m. NEO Finance, AB įsigijo sutelktinio finansavimo platformą FinoMark, UAB kuri veiklą pradėjo 2021 m. vasarį, 

Lietuvos bankui ją įtraukus į sutelktinio finansavimo platformų operatorių sąrašą.   

NEO Finance, AB priklauso 94,63 proc. FinoMark, UAB akcijų. 

Įmonė neturi filialų ir (arba) atstovybių.

Įmonės struktūra

VEIKLOS KRYPTYS
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Tarpusavio skolinimo 
platforma

Paslaugos:

Investavimas fiziniams ir 

juridiniams asmenims:

• Investicinė grąža 8-16%;

• Jokių išankstinių mokesčių;

• Greitas aptarnavimas ir patogi 

investavimo platforma.

Vartojimo paskolos fiziniams 

asmenims:

• Paskolų palūkanos nuo 5%;

• Jokių išankstinių mokesčių;

• Greitas ir kokybiškas 

aptarnavimas.

Atviroji  
bankininkystė

Paslaugos:

Mokėjimo inicijavimo ir sąskaitos 

informacijos paslaugos, 

išmokėjimų ir grąžinimo paslauga 

bei kiti mokėjimų sprendimai:

• Greitas sutarties pasirašymas 

ir paprasta integracija;

• Įmokų surinkimas iš bankų;

• Momentiniai mokėjimai;

• Pritaikymas klientų  

poreikiams; 

• API integracija daugiau nei 200 

finansinių institucijų.

Sutelktinio 
finansavimo platforma

Paslaugos:

Investavimas fiziniams ir 

juridiniams asmenims:

• Galimos daugiau nei 500 EUR 

investicijos į vieną paskolą;

• Vidutinės palūkanos 11%;

• Asmeninės konsultacijos.

Paskolos juridiniams asmenims:

• Suma iki 500 tūkst. EUR;

• Palūkanų kompensavimas 

pagal INVEGA priemonę;

• Paskolos daugiau nei nei 12 

mėn. veikiančioms įmonėms;

• Paraiškų vertimas per 24 val.
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Pagrindiniai NEO Finance, AB įvykiai

2022 M. IV KETV. ĮVYKIAI: 

Gruodžio mėn. atnaujinti „NordIX“ investavimo kriterijai – padidintas portfelio limitas iki 10 mln. EUR, 

skirta papildoma 500 tūkst. EUR suma investavimui.

Gruodžio mėn. atnaujintos klientų aptarnavimo gairės

Gruodžio mėn. Bendrovėje įtvirtinti įsakymai:

  Dėl operacinės ir saugumo rizikos incidentų valdymo procedūros naujos redakcijos tvirtinimo;

  Dėl sukčiavimo prevencijos ir ataskaitų teikimo procedūros patvirtinimo;

  Dėl veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenis politikos ir taisyklių atnaujinimo.
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Renginiai
Spalio 26 d. vyko online „Paskolų klubo“ seminaras tema „Kaip pasikeis investavimas per 
krizę?“.

Investavimo specialistas Vytas Kereišis kalbėjo apie recesiją ir P2P – kokia yra istorinė ir užsienio perspektyva, apie portfelio 

rizikos vertinimą ir pasiruošimą recesijai, fiksuoto ir nefiksuoto pajamingumo investicijas, P2P likvidumą recesijos metu, 

recesijos įtaka antrinei rinkai bei kaip per krizę keisis paskolų gavėjų mokumas.

Spalio 27 d. Vilniuje vyko pirmasis ir ko gero didžiausias renginys, skirtas kelti gyventojų 
finansinį raštingumą – Financial Freedom Forum, kuriame taip pat dalyvavo „Paskolų 
klubas“ ir „FinoMark“.

Renginyje pranešimus skaitė gerai žinomi savo sričių profesionalai, veikė skirtingų sričių dirbtuvės, diskusijų panelės. 

Renginio temos apėmė ekonomikos tendencijas, asmeninių finansų valdymą, paprastų žmonių investavimo sėkmės istorijas. 

Teminės erdvės buvo suskirstytos pagal skirtingas investavimo sritis: Nekilnojamasis turtas (tiesioginės investicijos, P2P 

platformos ir pan.), Vertybiniai popieriai (akcijos, fondai ir pan.), Alternatyvios investicijos (Kripto valiutos, žaliavos ir pan.). 

Teminėje P2P erdvėje prie stendų užsukti ir apie galimybę investuoti į verslo arba žmonių paskolas sužinoti daugiau kvietė 

„Paskolų klubo“ investavimo specialistas Vytas Kereišis bei „FinoMark“ vadovas Gražvydas Balčas.

Gruodžio 15 d. administracijos vadovas Evaldas Remeikis dalyvavo „Investuok“ seminare.

Seminare „Sutelktinis finansavimas ir skolinimas – palūkanos auga, bet vėlavimų daugėja – stabilumo beieškant“ E. 

Remeikis skaitė pranešimą tema „Paskolų gavėjų ir investuotojų elgesio pokyčiai“.

Gruodžio 20 d. vyko online seminaras NEO Finance VIP klubo nariams – „2022 m. 
uždarymo diskusija“. 

Diskusijos metu administracijos vadovas Evaldas Remeikis ir investavimo specialistas Vytas Kereišis kalbėjo apie dabartinę 

ekonominę situaciją Lietuvoje ir pasaulyje, mažmeninius ir institucinius investuotojus bei kokia planuojama platformos ateitis 

strateginiu požiūriu, aptarė investuotojų siūlomus patobulinimus platformai ir kokių naujienų investuotojai gali tikėtis 2023-

iais metais.
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2022 m. IV 
ketv. 

2021 m. IV 
ketv. ∆, % 2020 m. IV 

ketv. ∆, %

Suteiktos paskolos, EUR 10 634 980 6 866 829 55% 5 420 321  96%

Tarpininkavimo mokesčio pajamos nuo sudarytų 
sandorių, EUR

1 595 231 728 053 119% 584 648 173%

Tarpininkavimo mokesčio pajamų santykis nuo 
sudarytų sandorių, %

15% 11% 41% 11% 39%

Kitos pajamos, EUR 464 481 462 016 1% 387 263 20%

Bendros pajamos, EUR 2 059 712 1 190 069 73% 971 911 112%

Finansinė atskaitomybė verslo valdymo principu 

Platformos tarpininkavimo pajamos nėra gaunamos 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 (marketingo, administravimo ir kt.), yra patiriamos sandorio sudarymo metais.

2022 m. IV-ojo ketv. pabaigoje gautinas tarpininkavimo 

mokestis ateities laikotarpiais siekė 8,32 mln. EUR
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„Paskolų klubas“
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„Paskolų klubas“ 
„Paskolų klubas“ – NEO Finance, AB administruojama didžiausia tarpusavio skolinimo platforma Lietuvoje. Platforma vienija 

klientus, kurie nori pasiskolinti su tais, kurie gali paskolinti ir nori investuoti į žmonių vartojimo kreditus bei tokiu būdu 

uždirbti investicinę grąžą.

„PASKOLŲ KLUBO“ 2022 M. 
IV KETVIRČIO ĮVYKIAI:

Spalio mėn. pradėta bendradarbiauti su finansinio raštingumo ugdymo programėle „Poklet“.

Lapkričio mėn. investuotojams atnaujintas papildomų sąskaitų atidarymo procesas. 

Nuo lapkričio mėn. vykdyta kampanija soc. erdvėje „Pasitikrink reitingą“, kviečianti nemokamai sužinoti savo 

kreditingumo reitingą. 

Gruodžio mėn. vykdyta gimtadienio kampanija, kurios metu imantiems paskolą suteikta 50 proc. nuolaida 

tarpininkavimo mokesčiui.

Gruodžio mėn. atnaujintos investicijos atpirkimo paslaugos „Buyback“ sutarties sąlygos – nuo šiol platforma, 

norėdama pakoreguoti investicijų pardavimo koeficientus, investuotojams apie pasikeitimus privalo pranešti per 14 

kalendorinių dienų.

Gruodžio mėn. padidinti paskolų limitai klientams:  maksimali turimų įsipareigojimų suma, neįskaitant palūkanų ir 

visų kitų mokesčių:

  A+ ir A reitingus turintiems klientams negali būti didesnė nei 35 000 EUR

  B reitingus turintiems klientams negali būti didesnė nei 30 000 EUR;

  C reitingus turintiems klientams negali būti didesnė nei 20 000 EUR; 

  C- reitingus turintiems klientams negali būti didesnė nei 12 000 EUR.
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2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

6.9
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7.1

10.5

8.9

10.6

Suteiktos paskolos Vartojimo kreditai Refinansavimo paskolos

2022 m. IV-ąjį ketv. per „Paskolų klubo“ platformą suteikta paskolų už 10,6 mln. EUR –  54 proc. daugiau nei per 2021 m. IV-

ąjį ketv. 

2022 m. IV-ąjį ketv. daugiausia vartojimo kreditų per „Paskolų klubą“ suteikta spalio mėn. – už 3,7 mln. EUR.

Per 2022 m. IV-ąjį ketv. prisiregistravusių vartotojų skaičius augo 3,1 proc. Vartojimo kredito gavėjų skaičiaus augimas buvo 

3,2 proc., investuotojų – 3,0 proc. Bendras vartotojų prieaugis per 2022 m. IV-ąjį ketv. buvo 4 439 naujų klientų. 
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Refinansavimo paskolų pasiskirstymas, tūkst. EUR

Paskolų refinansavimas

per 2022 m. IV-ąjį ketv. finansuotų paskolų, 6,1 mln. EUR buvo refinansavimo paskolos. Šių paskolų gavėjams „Paskolų 

klubas“ padėjo sumažinti iki šiol mokėtą mėnesinę įmoką ir/arba palūkanų dydį.

Iš 10,6 mln. EUR

Vartojimo kredito davėjai 
(išskyrus lizingo bendroves)

„Paskolų klubas“

Vartojimo kredito davėjai
(tik lizingo bendrovės)Bankai

Tarpusavio skolinimo 
platformos operatoriai Kredito unijos

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
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Vėluojančios paskolos

2022 m. IV-ojo ketv. pabaigoje iš 37 376 bendrai išduotų vienetų paskolų 3 168 (8,48 proc.) vėlavo daugiau nei 90 dienų iš 

eilės. Iš visų 128,1 mln. EUR suteiktų paskolų,  11 mln. EUR (8,59 proc.) vėlavo daugiau nei 90 dienų iš eilės. Per 2022 m. IV-ąjį 

ketv. investuotojams buvo išieškota ir paskirstyta 629 tūkst. EUR iš nutrauktų paskolų.

A+ reitingas A reitingas B reitingas C reitingas C- reitingas Bendras portfelis

0,21%
2,01%

8,16%

20,67%

17,71%

8,59%

Paskolos, vėluojančios >90 dienų, %

Išieškota suma, tūkst. EUR

2021 m. IV ketv. 2022 m.  I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

Išieškota suma, tūkst. EUR 502 459 556 651 629

Paskolų, vėluojančių >90d. 
suma, tūkst. EUR 9 172 9 583 9 793 10 319 11 000
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Skolos išieškojimas pradedamas iš karto po sutarties nutraukimo, tačiau dėl teisminių procesų ir antstolių procesų 

įvykdymo, išieškojimo rezultatai pasirodo vidutiniškai po 2 metų. Pirmiausiai dengiami visi su išieškojimo procesu susiję 

trečiųjų šalių teisiniai kaštai, kuriuos patiria NEO Finance, AB. NEO Finance, AB gautinas tarpininkavimo mokestis dengiamas 

kartu su investuotojų gautina suma. Žemiau pateiktas NEO Finance, AB ir investuotojų naudų pasiskirstymas tarp jau 

išieškotų sumų.

NEO Finance Investuotojai

24 mėn.

27 mėn.

30 mėn.

33 mėn.

36 mėn.

39 mėn.

42 mėn.

45 mėn.

48 mėn.

51 mėn.

54 mėn.

57 mėn.

60 mėn.

> 5 m.

17,38% 38,28%

18,65% 43,50%

19,76% 47,98%

20,71% 52,07%

21,04% 55,59%

21,70% 59,15%

22,52% 64,24%

22,75% 67,73%

24,13% 73,83%  

25,16% 78,55%

24,57% 78,15%

26,86% 86,44%

28,09% 91,82%

29,80% 97,62%

Išieškojimas kaip % nuo likusios kredito dalies sutarties nutraukimo metu
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Mėnesiai po nutraukimo Kredito dalis nutraukimo, EUR Paskolos, vnt.

24 mėn. 8 621 858 2 683

27 mėn. 7 963 210 2 488

30 mėn. 6 977 100 2 183

33 mėn. 6 162 128 1 946

36 mėn. 5 399 929 1 682

39 mėn. 4 475 977 1 398

42 mėn. 3 672 957 1 156

45 mėn. 2 883 283 917

48 mėn. 2 233 416 735

51 mėn. 1 726 112 579

54 mėn. 1 185 740 418

57 mėn. 879 039 332

60 mėn. 696 857 275

> 5 m. 935 442 457
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Užtikrinimo fondas 

Užtikrinimo fondas leidžia investuotojams sumažinti investavimo riziką - nutrūkus paskolos mokėjimui, jis garantuoja 

investuotų lėšų grąžinimą. Per 2022 m. IV-ąjį ketv. iš Užtikrinimo fondo investuotojams išmokėta 83 684 EUR.

Likvidumo rizikos valdymui, NEO Finance, AB skaičiuoja lėšų, skirtų padengti Užtikrinimo fondo įsipareigojimus, 

pakankamumą. Nuo 2019 m. III-iojo ketv., dalis lėšų yra investuojama į paskolas, o kita dalis – laikoma atskiroje banko 

sąskaitoje. Šios sąskaitos tikslas yra užtikrinti įmonės vidinių pinigų srautų valdymą. Tam, kad išpildytų savo įsipareigojimus 

investuotojams, įmonė gali panaudoti kitą savo turtą. 

*2022 m. rugsėjo 23 d. atnaujinta Užtikrinimo fondo investicijų statistika. Po atnaujinimų investuotą sumą sudaro NEO 

Finance, AB turimų investicijų į paskolas grynoji vertė ir iš šios sumos atimti visi NEO Finance, AB įsipareigojimai (išleistos 

obligacijos, paimtos paskolos).

2022 m. IV-ojo ketv. pabaigoje bendra Užtikrinimo fondo sąskaitoje sukauptų lėšų suma siekė 488 tūkst. EUR, bendra 

garantuojama suma buvo 1,15 mln. EUR. Padengimo rodiklis sudarė 42 proc.

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

324

252

196

421

157

167

127

125

107

89

51

370*

488

60

428

Investuota suma Pinigai sąskaitoje

Užtikrinimo fondas, tūkst. EUR

Užtikrinimo fondo paslauga naujoms investicijoms panaikinta nuo 2022 m. kovo 1 d.

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

Garantuota suma, tūkst. EUR 2 405 2 113 1 726 1 427 1 156
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„Buyback“ paslauga

Antrinė rinka 

Jei sutartis su kredito gavėju nutraukiama, „Buyback“ paslauga suteikia galimybę investuotojams per 30 dienų parduoti 

investiciją NEO Finance, AB už 50-100 proc. jos likusios vertės.

Antrinėje rinkoje investuotojai gali pirkti ir parduoti investicijas. Antrinė rinka leidžia investuotojams aktyviai valdyti kredito ir 

likvidumo rizikas.  

„Buybacks“

2022 M. IV-ĄĮĮ KETV. INVESTUOTOJAI PARDAVĖ 

PER 2022 M. IV-ĄJĮ KETV. ANTRINĖS RINKOS APYVARTA SIEKĖ VIDUTINĖ TRANSAKCIJOS SUMA BUVO

investicijas už 33 631 EUR.2 178

491 909 EUR 21,23 EUR 

2 197 2 242

1 557

1 956

28 139

32 114

22 761

2 178

41 595

33 631

Buybacks, EUR Buybacks, vnt.

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
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Investavimas  NEO Finance, AB vardu

NEO Finance, AB, kaip vartojimo kreditų teikėjas, kartu su kitais registruotais investuotojais taip pat gali investuoti 

į paskolas „Paskolų klube“. Investuodama į paskolas, bendrovė siekia padidinti paskolų finansavimo greitį, tuo būdu 

užtikrindama platformos patrauklumą tiek paskolų gavėjams, tiek investuotojams. 

Augant kreditų prašymų kiekiui „Paskolų klubo“ biržoje ir siekiant juos greičiau sufinansuoti, nuo 2022 m. gegužės 20 d. 

priimtas sprendimas padidinti NEO Finance, AB limitą, leidžiantį įmonei investuoti į paskolas.

NEO Finance, AB platformoje turėjo galimybę finansuoti iki 50 proc. sumos į visas biržoje patalpinamas paskolas. Augant 

paskolų pasiūlai, nuspręsta NEO Finance, AB investavimo limitą padidinti iki 80 proc. pradinės vartojimo kredito sumos. Kai 

vartojimo kredito gavėjui suteikiamas A+ arba A kreditingumo reitingas – NEO Finance, AB iš karto gali suteikti vartojimo 

kreditą iki 15 000 EUR, jeigu suteikiamas B kreditingumo reitingas – iki 8 800 EUR, tačiau ne daugiau kaip 80 procentų nuo 

pradinės vartojimo kredito sumos. NEO Finance gali nesilaikyti aukščiau nurodytų maksimalių investavimo sumų ir suteikti 

vartojimo kreditą visų kreditingumo reitingų vartojimo kredito gavėjams, jeigu investuotojai jau sufinansavo bent 20 proc. 

vartojimo kredito sumos ir yra praėję mažiausiai 24 val. nuo prašymo suteikti vartojimo kreditą pateikimo biržoje.

Į C ir C- reitingų paskolas NEO Finance, AB gali investuoti tik tuomet, kai kiti investuotojai sufinansuoja bent 20 proc. 

paskolos sumos ir yra praėję mažiausiai 48 val. nuo prašymo suteikti vartojimo kreditą pateikimo biržoje. 

29 435

25 925

23 901

582 508

504 416

522 726

19 185

364 969

23 166

491 909

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

Apyvarta, EUR Apyvarta, vnt.

Antrinė rinka 
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2022 M. IV-ĄJĮ KETV. NEO FINANCE, AB Į PASKOLAS INVESTAVO 

BENDRAS „NORDIX“ IŠ NEO FINANCE, AB ĮSIGYTAS 

PORTFELIS 2022 M. IV-OJO KETV. PABAIGOJE SIEKĖ 

153 tūkst. EUR 

9,4 mln. EUR.

Institucinis investuotojas

2021 m. rugpjūčio mėn. bendrovė pradėjo bendradarbiavimą su instituciniu investuotoju 

– Vokietijos fiksuoto pajamingumo turto valdytojas „nordIX“.

Pagal susitarimą, „nordIX“ investuoja įsigydama paskolų portfelį, kurį NEO Finance, 

AB formuoja „Paskolų klubo“ platformoje pagal iš anksto su instituciniu investuotoju 

suderintus kriterijus.

NEO Finance, AB 
investicijos, tūkst. EUR

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

36 78 85 273 153

Bendrovės interesų konfliktų vengimo politiką galite rasti čia. 

„nordIX“ specializuojasi fiksuoto pajamingumo investicijose, didžiausią dėmesį skiria obligacijoms ir išvestinėms finansinėms 

priemonėms. Pagrindinė „nordIX“ būstinė įkūrusi Hamburge. Bendrovė valdo keletą investicinių ir atskirtųjų fondų bei 

plėtoja išmanius investicijų sprendimus. Šalia turto valdymo paslaugų, įmonė taip pat teikia obligacijų ir kitų fiksuoto 

pajamingumo finansinių priemonių tarpininkavimo paslaugas instituciniams klientams. Įmonė teikia paslaugas instituciniams 

investuotojams Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje bei valdo kelis šimtus milijonų eurų įvairiuose fonduose.

„NORDIX“ INVESTICIJOS 

1 368 807 2021 IV ketv.     1 523 144  2022 I ketv.    

4 177 636  2022 II ketv.       2 033 186  2022 III ketv. 

3 389 821 2022 IV ketv. 
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„Neopay“
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„Neopay“

NEO Finance, AB yra licencijuotas 

mokėjimo inicijavimo, sąskaitos 

informacijos ir kitų mokėjimų sprendimų 

paslaugų teikėjas. Šios paslaugos 

teikiamos, naudojant „Neopay“ prekės 

ženklą.

„Neopay“ teikia mokėjimo inicijavimo, 

sąskaitos informacijos paslaugas ir kitas 

mokėjimų sprendimų paslaugas per 

saugias Atvirojo ryšio sąsajas (angl. API) 

su bankais ir kitomis finansų įstaigomis, 

kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos 

Mokėjimų įstatymas ir 2-oji Mokėjimo 

paslaugų direktyva (ang. Payment 

Services Directive 2, arba PSD2). 

„NEOPAY“ 2022 M. IV KETVIRČIO 
PAGRINDINIAI ĮVYKIAI: 

Gruodžio mėn. pasiekėme solidų rekordą: inicijavome 2,21 mln. transakcijų per mėnesį. Tai naujas rekordas per visą  

„Neopay“ veiklą. Daugiausiai transakcijų buvo inicijuota iš Swedbank ir SEB banko.

Metams baigiantis, pasiekėme dar vieną rekordą – per „Neopay“ šiemet surinkta įmokų suma viršijo 1,423 mlrd. EUR.

Reaguodami į klientų poreikius, aktyviai pradėjome vystyti du naujus produktus: Pirkimas išsimokėtinai ir Pirkimas 

be pabrangimo („Pirkti dabar, mokėti vėliau“). Daugiau informacijos apie šiuos produktus ir jų įvedimą į rinką bus jau 

šių metų pirmąjį ketvirtį. 

Aktyviai dirbame su naujai išleisto produkto „Automatinis pinigų grąžinimas“ pardavimais. Pagal rinkos tendencijas 

ir klientų susidomėjimą, matome, kad šis produktas yra aktualus mūsų klientams ir jie džiaugiasi galėdami jį įsidiegti. 

Pagrindinė nauda, kurią gauna klientai – laiko taupymas ir veiklos procesų efektyvinimas. Mūsų sprendimas gerokai 

palengvina elektroninių verslų veiklą ir efektyvumą.

2022 m. IV-ojo ketvirčio pabaigoje „Neopay“ paslauga buvo prieinama Lietuvoje, Latvijoje, 

Estijoje, Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Lenkijoje, Graikijoje, 

Rumunijoje, Ispanijoje, Kroatijoje, Bulgarijoje ir Slovakijoje, integruota daugiau nei 200 

finansų institucijų. Naujausią sąrašą pagal šalis galite rasti čia.

https://neopay.online/bank-list/
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4 798 4 655
4 897

5 184

6 358

2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv. 2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

Mokėjimo transakcijos, tūkst. vnt.

Be mokėjimų inicijavimo, sąskaitos atidarymo ir sąskaitos informacijos paslaugų, „Neopay“ palaiko ir teikia momentinių 

mokėjimų (angl. SEPA Instant Credit Transfer), masinio mokėjimo (angl. bulk payment), periodinių mokėjimų, automatinių 

grąžinimų ir išmokėjimų, įmokų surinkimo ir paskirstymo, aktyvios mokėjimo nuorodos, asmens kodo verifikavimo paslaugas, 

greitojo mokėjimo (angl. One-click payment) galimybę ir alternatyvius mokėjimo sprendimus fizinėms prekybos vietoms 

(angl. Codeless QR payment, Cashless refund, Cardless cash-out). „Neopay“ gali pasiūlyti pagal kliento prekės ženklo 

dizainą pritaikytą saugaus mokėjimo langą arba „white-label“ sprendimą, siūlo atvirosios bankininkystės sąsajos testavimo 

paslaugą finansų įstaigoms, patogesnę paslaugų valdymo galimybę integruojant kliento sistemoje (angl. Neo Finance API 

Gateway). Kai kurios paslaugos teikiamos tik atskirose šalyse ir/arba per paslaugą palaikančius bankus.

Mokėjimo transakcijų pasiskirstymas pagal šalis 

LIETUVA LATVIJA

60% 30%

KITOS VALSTYBĖS

10%
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„FinoMark“
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„FinoMark“
2021 m. vasario mėn. Lietuvos bankas, atlikęs FinoMark, UAB veiklos modelio vertinimą, suteikė leidimą vykdyti sutelktinio 

finansavimo platformos operatoriaus veiklą.

Platformai pradėjus veiklą, išskirtinė galimybė susipažinti su platformoje skelbiamais projektais ir į juos investuoti buvo 

suteikta „Paskolų klubo“ VIP investuotojams. 2021 m. birželio mėn. „FinoMark“ platforma buvo pristatyta viešai ir tapo 

prieinama visiems investuotojams.

„FINOMARK“ 2022 M. IV 
KETVIRČIO ĮVYKIAI:

Nuo spalio mėn. visiems paskolos gavėjams priskirti asmeniniai vadybininkai.

Lapkričio mėn. pradėta bendradarbiauti su notarais, siekiant suteikti galimybę klientams įkeisti turtą 

nuotoliniu būdu.

Lapkričio mėn. pradėta atlikti paskolos paskirtį pagrindžiančių dokumentų kontrolė, kuri leis patikrinti, ar 

investuotojų lėšos panaudotos, pagal numatytą paskirtį.

Gruodžio mėn., siekiant pritraukti daugiau paskolų gavėjų, vykdyta akcija – paskolų gavėjų kreditingumas 

vertintas nemokamai.

Gruodžio mėn. pradėtas atnaujinti sprendimo priėmimo procesas, kuris leis daug greičiau nuspręsti, ar 

paskolos gavėjui suteikiamas finansavimas.

2022 m. IV ketv. toliau vykdyta rugpjūčio mėn. startavusi funkcija (Referral), kuri leidžia investuotojams 

aktyviai kviesti kitus investuotojus prisijungti prie platformos.

209 500
181 000 

250 000 

500 500 

415 500  

2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.

806 000

956 000

2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.
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„FinoMark“ išduotos paskolos verslui, EUR

Bendras investuotojų portfelio dydis, EUR

209 500
181 000 

250 000 

500 500 

415 500  

2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.

806 000

956 000

2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

228 800
382 300

588 600

1 014 000

1 318 000

2021 m. II ketv. 2021 m. III ketv. 2021 m. IV ketv. 2022 m. I ketv. 2022 m. II ketv.

1 983 400

2 685 793

2022 m. III ketv. 2022 m. IV ketv.

Vidutinis paskolos terminas Grąžinta palūkanų suma Vidutinė paskolos suma Vidutinė svertinė palūkanų norma

30,6 mėn. 158 090 EUR 20 215 EUR 11,5%
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