NEO Finance, AB
Pardavimų ataskaita 2018 IV ketv.
Vilnius
2019-01-10

Valdybos komentaras
IV ketvirčio pardavimai atitiko lūkesčius ir planus ir šiek tiek juos viršijo. Visų metų
išduotų paskolų sumos rezultatas planą viršijo 2 proc. Strategiškai suplanuota televizijos ir
internetinė reklamos kampanija prisidėjo prie 2018 metų planų pasiekimo. Kadangi metų planas
buvo pasiektas anksčiau, gruodžio mėn. išlaidos reklamai buvo sumažintos.
„NEO Finance” sėkmingai įgyvendino tarptautinę sutelktinio finansavimo kompaniją,
kurios metu išleidžiant naują akcijų emisiją pritraukė 210 tūkst. EUR tolimesniam augimui.
Taipogi, verta pažymėti, kad vis daugiau investuotojų iš Europos šalių atranda galimybę
investuoti į paskolas Lietuvoje per „NEO Finance” valdomą P2P platformą. Daugiausia investuotojų
registracijų šį ketvirtį buvo iš Ispanijos, Vokietijos ir Latvijos. Nors šiuo metu investuotojų skaičius iš
ES ir investuojama suma dar nėra labai reikšminga, įmonės vadovybė tikisi, kad tokių investuotojų
skaičius ir investuojama suma į Lietuvos gyventojų vartojimo paskolas ateityje sparčiai didės.
Šis ketvirtis buvo ypač sėkmingas teikiant mokėjimo inicijavimo paslaugas lietuviškoms
interneto parduotuvėms ir paslaugų tiekėjams. Transakcijų skaičius, nuo kurių „NEO Finance”
skaičiuoja savo pajamas viršijo 500 tūkst. vnt., o nuo spalio 30 dienos pradėjome pirmieji Lietuvoje
teikti licencijuotas mokėjimo inicijavimo paslaugas.
Siekiant labiau tenkinti investuotojų poreikius, šį ketvirtį sudarėme galimybes
investuotojams atsidaryti ir operuoti papildomomis IBAN sąskaitomis už nedidelį mėnesinį mokestį.
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Esminiai įvykiai
Sutelktinio finansavimo (crowdfunding)
kampanijos Seedrs platformoje startas
spalį. Pritraukta 210 tūkst. EUR,
kampanija sėkmingai įgyvendinta gruodį.

Renginiai
Spalis
Seminaras investuotojams „Portfelio
grąža ir blogos skolos“.

Lapkritis
3 mokymų sesijos pradedantiems ir
pažengusiems investuotojams į P2P
paskolas Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
Dalyvavimas Singapore FinTech Festival
2018.

El. pinigų įstaigos licencijos papildymas
Mokėjimo inicijavimo paslaugos (MIP)
punktu.
Investuotojams sudaryta galimybė
atsidaryti papildomą IBAN sąskaitą.
Minimali investavimo suma padidinta
nuo 5 EUR iki 10 EUR.
Įmonės skolų išieškojimo partneris
„Legal Balance“ pasirašė sutartį su
„EOS Holding GmbH“, kas mūsų
platformos vartotojams lems greitesnį ir
efektyvesnį skolų išieškojimo procesą
daugiau nei 180-yje šalių.
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Valdymo ataskaita
Didžioji dauguma su tarpusavio skolinimo veikla susijusių pajamų yra išdalinama per visą paskolos laikotarpį. Valdymo
ataskaita ateities pajamas iš tarpininkavimo mokesčio rodo kaip per einamąjį ketvirtį išduotų paskolų rezultatą.

2018 IV ketv.

2018 III ketv.

∆, %

2017 IV ketv.

∆, %

4,196

3,928

7%

2,870

46%

Tarpininkavimo mokesčio
pajamos, tūkst. EUR*

346

287

21%

218

59%

MIP pajamos, tūkst. EUR

18

5

234%

0

75598%

Kitos pajamos, tūkst. EUR

208

170

22%

108

92%

Bendros pajamos, tūkst. EUR

572

462

24%

326

76%

Išduotos paskolos,tūkst. EUR

2018 IV ketv. pabaigoje gautinas tarpininkavimo mokestis siekė 2.69 mln. EUR
* Didžioji dauguma su tarpusavio skolinimo veikla susijusių pajamų yra išdalinama per visą paskolos laikotarpį. Pvz., 346 K EUR
yra išduotų 4 196 K EUR rezultatas, ir bus gaunas per visą paskolos laikotarpį.
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P2P vartojimo kreditų rinka Lietuvoje
2018 IV ketv. P2P vartojimo kreditų rinka pasiekė 7.05 mln. EUR. Lyginant su 2017 IV ketv., išduotų
paskolų apimtis augo 29% nuo 5.46 mln. EUR. 2018 IV ketv. „NEO Finance” rinkos dalis stabiliai
augo iki 60% išdavus 4.2 mln. EUR paskolų.
Per mėnesį visų Lietuvos tarpusavio skolinimo platformų išduotų vartojimo kreditų kiekis spalio mėn.
pasiekė rekordinius 2.49 mln. EUR. Tą patį mėnesį „NEO Finance” išdavė rekordinius 1.51 mln.
EUR. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2017 m., „NEO Finance” išduotų kreditų apimtis augo 67%.

P2P vartojimo kreditų rinka, išduotos paskolos, mln. EUR
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Šaltinis: tarpusavio skolinimo platformų duomenys
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Kredito gavėjai
2018 IV ketv. nedideli mokesčiai, augantis
prekės ženklo žinomumas ir aktyvi TV kampanija
pritraukė 3 809 naujus kredito gavėjus. 2018
IV ketv. gale registruotų kredito gavėjų skaičius
buvo lygus 51 147. Lyginant su 2017 IV ketv.,
registruotų kredito gavėjų skaičius augo 41%.

2018 IV ketv. aktyvių kredito gavėjų skaičius augo
534-iais. 2018 IV ketv. pabaigoje aktyvių kredito
gavėjų skaičius siekė 5 412. Lyginant su 2017 IV
ketv. šis skaičius augo 85%.

Aktyvūs kredito gavėjai

Registruoti kredito gavėjai
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Investuotojai
2018 IV ketv. investuotojų pasitikėjimas stabili
grąža, skaidri komunikacija, savalaikiai pateikiamos
valdymo ir finansinės ataskaitos pritraukė
rekordiškai daug – 1 098 – naujus registruotus
investuotojus, kurių iš viso registruota 9 515.
Lyginant su 2017 IV ketv., registruotų investuotojų
skaičius augo 58%. Matomas augantis užsienio
investuotojų susidomėjimas, kai nuo 2018 m. kovo
„NEO Finance” atvėrė jiems savo platformą.

2018 IV ketv. aktyvių investuotojų skaičius augo
407-iais. 2018 IV ketv. pabaigoje bendras
aktyvių investuotojų skaičius pasiekė 5 755.
Lyginant su 2017 IV ketv., aktyvių investuotojų
skaičius augo 58%. Iš investuotojų,
užsiregistravusių 2018 IV ketv., aktyviausiai
investuoja Ispanijos, Vokietijos ir Latvijos
gyventojai.

Registruoti investuotojai

Aktyvūs investuotojai
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Investuotojai jau uždirbo 2.95 mln. EUR palūkanų.

7

„NEO Finance“ investavimas
„NEO Finance”, kaip vartojimo kreditų teikėjas, kartu su kitais registruotais investuotojais taip pat
investuoja į žmonių paskolas. Kiekvienam investuotojui pateikiama informacija apie interesų konfliktų
vengimo politiką. 2018 IV ketv. „NEO Finance” į paskolas investavo rekordiškai daug – 518 tūkst. EUR.
Investuota suma kilo dėl ženkliai pakilusios paklausos iš kredito gavėjų.
Nuo veiklos pradžios 2015-ųjų gruodį, „NEO Finance” investicijos į paskolas pasiekė 2.11 mln. EUR.

„NEO Finance“ investicijos, tūkst. EUR
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Vėluojančios paskolos
2018 IV ketv. pabaigoje iš 9 953 išduotų paskolų, 800 paskolų (8.04%), vėlavo daugiau nei 90 dienų
iš eilės. Atitinkamai, iš 25.8 mln. EUR sufinansuotų kreditų, 2.37 mln. EUR (9.17%) vėlavo daugiau
nei 90 dienų iš eilės.
„NEO Finance” teikia itin daug dėmesio kreditų grąžinimui, dėl to daug pastangų skiriama skolų
išieškojimui. Per 2018 IV ketv. 64 tūkst. EUR buvo išieškota ir išdalinta investuotojams.
Imtasi ir papidlomų žingsnių, norint dar pagerinti išieškojimo efektyvumą. „NEO Finance” skolų
išieškojimo partneris „Legal Balance“ pasirašė sutartį su „EOS Holding GmbH“, kas mūsų
platformos vartotojams lems greitesnį ir efektyvesnį skolų išieškojimo procesą daugiau nei 180-yje
šalių naudojant EOS “Cross border” platformą.

Paskolos, vėluojančios >90 dienų, %.

Išieškota suma, tūkst. EUR
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Išieškojimas po sutarties nutraukimo
Išieškojimas po sutarties nutraukimo pradedamas rodyti, kai po nutraukimo praėję 2 metai. Žemiau pateiktas
pasiskirstymas tarp sumų, išieškotų investuotojų ir „NEO Finance” naudai. Svarbu paminėti, kad visi trečiųjų šalių
teisiniai kaštai susiję su išieškojimo procesu, kuriuos patiria „NEO Finance”, yra padengiami pirmiausia, o „NEO
Finance” tarpininkavimo mokesčiai yra padengiami kartu su investuotojų gaunama suma.
Išieškojimas po sutarties nutraukimo vaizduojamas sekančiai: Seniausią ketvirtį nutrauktos sutartys 14-ai
paskolų, kurių negrąžinta kredito dalis nutraukimo metu buvo 21 670 EUR. Kitą ketvirtį nutrauktos sutartys 20čiai paskolų, kurių negrąžinta kredito dalis nutraukimo metu buvo 31 347 EUR. Ilgiausią laiką nutraukime bus 14
paskolų su 21 670 EUR. Vienu ketvirčiu trumpiau jau rodoma bendra 14 paskolų ir kitą ketvirtį nutrauktų 20
paskolų statistika.

Išieškojimas kaip % nuo likusios kredito dalies sutarties nutraukimo metu
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Mėnesiai po nutraukimo

Kredito dalis nutraukimo metu
Paskolos, vnt.
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Užtikrinimo fondas
„NEO Finance” siūlo Užtikrinimo fondo
paslaugą, kuri leidžia investuotojams sumažinti
jų investavimo riziką. Jei paskola nėra mokama,
„NEO Finance” garantuoja investuotojui
investuotų pinigų grąžinimą, laiduodama visu
savo turtu. Per 2018 IV ketv. Užtikrinimo fondas
investuotojams išmokėjo 98 722 EUR.

Likvidumo rizikos valdymui, „NEO Finance” skaičiuoja lėšų, skirtų padengti
Užtikrinimo fondo įsipareigojimus, pakankamumą, ir šias lėšas laiko 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.
Fondo sąskaitos augimas sudarė 27 581 EUR. 2018 IV ketv. pabaigoje, bendra
fondo sąskaitoje sukauptų lėšų suma siekė 240 390 EUR, o bendra
garantuojama suma buvo 2 143 776 EUR. Padengiamumo rodiklis siekė 11%.

Užtikrinimo fondas, tūkst. EUR

Garantuota suma, tūkst. EUR
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Buybacks
„NEO Finance” siūlo „buyback“ paslaugą. Kuomet sutartis su kredito gavėju yra nutraukiama, investuotojai
turi galimybę parduoti savo investiciją „NEO Finance” už 50-80% jos likutinės vertės. 2018 IV ketv.
investuotojai pardavė 3169 investicijas už 47 tūkst. EUR.
„Buybacks“
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Antrinė rinka
Antrinė rinka yra funkcija, kuria naudodamiesi investuotojai gali pirkti ir / ar parduoti investicijas. Ji leidžia
investuotojams valdyti savo riziką arba parduoti nepasiteisinančias investicijas. Tai taip pat suteikia likvidumo,
kai investuotojas nori išsigryninti pinigus.
Per 2018 IV ketv. antrinės rinkos apyvarta siekė 102 tūkst. EUR. Vidutinė transakcijos suma buvo 16.43 EUR.
2018 IV ketv. antrinė rinka nebuvo tokia aktyvi kaip 2018 II ar III ketv. dėl ženkliai padidėjusios kreditų
pasiūlos pirminėje rinkoje.
Antrinė rinka
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Seedrs sutelktinio finansavimo kampanijos
rezultatai
Gruodžio mėn. „NEO Finance” pirmieji Lietuvoje sėkmingai įgyvendino tarptautinę sutelktinio finansavimo
kompaniją, kurios metu išleidžiant naują akcijų emisiją pritraukė 210 tūkst. EUR tolimesniam augimui. 71
tūkst. EUR investavo startuolių akseleratorius Crosspring B.V., kuris padeda inovatyvioms „fintech“ įmonėms.
Top 5 šalys pagal investuotojus

Top 5 šalys pagal investicijas
Lietuva

€ 88,680

Nyderlandai
Didžioji Britanija
Vokietija
Latvija

€ 72,386
€ 15,389
€ 8,462
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Lietuva
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Didžioji Britanija

66

Vokietija
Nyderlandai
Portugalija

23
14
11

Kampanija pritraukė vietinės ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesį:
•
•
•
•
•
•
•

Crowdfund Insider - Lithuanian P2P Lender NEO Finance Now Seeking €200,000 Through Seedrs Funding Round
Verslo žinios - „Paskolų klubas“ pinigų eina „į minią“ – rinksis „Revolut“ išbandytą būdą
Lending times - Lithuanian P2P Lender NEO Finance Now Seeking €200,000 Through Seedrs Funding Round
Welltrado - NEO Finance Becomes the First Lithuanian Company to Launch a Crowdfunding Campaign on Seedrs
Peer2Peer Finance News - Lithuanian P2P platform NEO Finance passes crowdfunding target
Crowdfund Insider - Overfunding: Lithuanian P2P Lender NEO Finance Surpasses €200,000 Funding Target on Seedrs
Verslo žinios - „Paskolų klubas“ per „Seedrs“ pritraukė 216.000 Eur
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Statistika
Nuo įkurimo iki 2018 IV ketv.
pabaigos

5,755

3,100 €

Aktyvūs investuotojai

Vidutinis portfelis

2,938,219 €

25,787,984 €

Uždirbtos palūkanos

Išduotos paskolos

829,913 €

17,388,269 €

Antrinėje rinkoje
parduotos investicijos

Kredito dalies likutis

15

