NEO Finance, AB
Pardavimų ataskaita 2019 I ketv.
Vilnius
2019-04-17

Valdybos komentaras
2019m. I ketvirčio pardavimai atitiko lūkesčius ir planus. Išdavimai siekė 4.5 mln. EUR.
Strategiškai suplanuota televizijos ir internetinė reklamos kampanija kartu su naujų partnerių
integravimu prisidėjo prie ketvirtinių planų pasiekimo.
„NEO Finance” sėkmingai įregistravo kapitalo didinimo veiksmą po to, kai per
tarptautinę sutelktinio finansavimo kompaniją Seedrs platformoje, išleidžiant naują akcijų emisiją,
buvo pritraukti 210 tūkst. EUR tolimesniam augimui.
Taipogi, vis daugiau investuotojų iš Europos šalių atranda galimybę investuoti į paskolas
Lietuvoje per „NEO Finance” valdomą P2P platformą. Pritraukiamų užsienio investuotojų skaičiaus
augimas lenkia lietuvių investuotojų augimą. Daugiausia investuotojų registracijų šį ketvirtį buvo iš
Vokietijos, Ispanijos ir Portugalijos. 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 per visą laiką viršijo 1.5 mln. vnt.
Siekiant labiau tenkinti investuotojų ir paskolos gavėjų poreikius, šį ketvirtį pristatėme
galimybę finansuoti trumpalaikes mažas paskolas, kurių suma prasideda nuo 100 EUR.
2019m. I ketv. buvo baigtas „NEO Finance” auditas. Audituotas finansines ataskaitas
galite rasti čia. Taip pat buvo atnaujintas veiklos tęstinumo planas ir pristatytas Lietuvos bankui
kartu su atnaujintu įmonės krizinio scenarijaus testu, kurį galite rasti čia.
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Esminiai įvykiai
Paleista nauja partnerių programa;

Renginiai
Sausis
Seminaras pradedantiesiems Vilniuje;
Vasaris
Seminaras apie skolų išieškojimą Vilniuje;
Seminaras moterims Vilniuje;
Seminaras pažengusiems
investuotojams Vilniuje;
Seminaras MRU magistro studentams;
Kovas
Nauji vaizdo klipai atsakantys į
investuotojų klausimus.

Baigtas 2018m. Auditas;
Pranešta ES priežiūros institucijoms apie
“NEO Finance” ketinimą teikti EPĮ paslaugas,
įskaitant ir Mokėjimo inicijavimo paslaugą;
Įdiegtas naujas 720 dienų vėlavimo rėžis
tiek paskoloms, tiek investicijoms;
Įdiegtas sisteminis pokytis, po kurio klientų el.
pinigus dengiančios lėšos laikomos tik
viename komerciniame banke atidarytoje
specialioje sąskaitoje ir Lietuvos banke;
Startavo NEOPay tinklapis pristatantis
MIP paslaugą;
Pristatytos mažos trumpalaikės paskolos;
Padidintas kapitalas 210 tūkst. EUR;
Nyderlanduose įsteigta dukterinė įmonė
Neo Finance B.V.
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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.
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Išduotos paskolos,tūkst. EUR
Tarpininkavimo mokesčio pajamos,
tūkst. EUR*
Tarpininkavimo mokesčio pajamų
santykis nuo sudarytų sandorių

2019 I ketv. pabaigoje gautinas tarpininkavimo mokestis siekė 3.21 mln. EUR
* Didžioji dauguma su tarpusavio skolinimo veikla susijusių pajamų yra išdalinama per visą paskolos laikotarpį. Pvz., 374 tūkst.
EUR yra išduotų 4 492 tūkst. EUR rezultatas, ir bus gaunas per visą paskolos laikotarpį.
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Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP)
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 eparduotuvėse, 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 inicijavimos paslaugos teikėjas, kuris šią paslaugą teikia naudodamas „NEO
Pay“ prekės žeklą.
Per 2019m. I ketvirtį “NEO Finance” klientai atliko 733 154 mokėjimus.

MIP transakcijos, tūkst. vnt.
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2019 I ketv.
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P2P vartojimo kreditų rinka Lietuvoje
2019 I ketv. P2P vartojimo kreditų rinka pasiekė 8.39 mln. EUR. Lyginant su 2018 I ketv., išduotų
paskolų apimtis augo 33% nuo 6.3 mln. EUR. Tuo pačiu laikotarpiu „NEO Finance” išdavimai augo
sparčiau nei rinkos, augimas siekė 50%. „NEO Finance” užėmė 53% rinkos dalį išdavus 4.48 mln.
EUR paskolų.
Per mėnesį visų Lietuvos tarpusavio skolinimo platformų išduotų vartojimo kreditų kiekis vasario mėn.
pasiekė rekordinius 2.94 mln. EUR. Tuo tarpu „NEO Finance” išdavė rekordinius 1.6 mln. EUR kovo
mėn. Lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2018 m., „NEO Finance” išduotų kreditų apimtis augo 48%.

P2P vartojimo kreditų rinka, išduotos paskolos, mln. EUR
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Kredito gavėjai
2019 I ketv. nedideli mokesčiai, augantis prekės
ženklo žinomumas ir aktyvi TV kampanija
pritraukė 3 846 naujus kredito gavėjus. 2019
I ketv. pabaigoje registruotų kredito gavėjų
skaičius buvo 54 993. Lyginant su 2018 I ketv.,
registruotų kredito gavėjų skaičius augo 38%.

2019 I ketv. aktyvių kredito gavėjų skaičius augo
689-iais. 2019 I ketv. pabaigoje aktyvių kredito
gavėjų skaičius siekė 6 101. Lyginant su 2018 I
ketv. šis skaičius augo 72%.

Registruoti kredito gavėjai

Aktyvūs kredito gavėjai
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Investuotojai
2019 I ketv. investuotojų pasitikėjimas, stabili
grąža, skaidri komunikacija, savalaikiai pateikiamos
valdymo ir finansinės ataskaitos pritraukė
rekordiškai daug – 1 563 – naujus registruotus
investuotojus, kurių iš viso registruota 11 078.
Lyginant su 2018 I ketv., registruotų investuotojų
skaičius augo 63%. Nauja partnerystės programa
pritraukia vis daugiau užsienio investuotojų.

2019 I ketv. aktyvių investuotojų skaičius augo
835-iais. 2019 I ketv. pabaigoje bendras
aktyvių investuotojų skaičius pasiekė 6 590.
Lyginant su 2018 I ketv., aktyvių investuotojų
skaičius
augo
56%.
Iš
investuotojų,
užsiregistravusių 2019 I ketv., aktyviausiai
investuoja Vokietijos, Ispanijos ir Portugalijos
gyventojai.

Aktyvūs investuotojai

Registruoti investuotojai
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Investuotojai jau uždirbo 3.59 mln. EUR palūkanų.
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„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. 2019 I ketv. „NEO Finance” į paskolas investavo rekordiškai daug – 573 tūkst. EUR.
Investuota suma kilo dėl ženkliai pakilusios paklausos iš kredito gavėjų.
Nuo veiklos pradžios 2015-ųjų gruodį, „NEO Finance” investicijos į paskolas pasiekė 2.69 mln. EUR.

„NEO Finance“ investicijos, tūkst. EUR
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Vėluojančios paskolos
2019 I ketv. pabaigoje iš 11 516 išduotų paskolų, 948 paskolų (8.23%), vėlavo daugiau nei 90 dienų
iš eilės. Atitinkamai, iš 30.3 mln. EUR sufinansuotų kreditų, 3.12 mln. EUR (10.29%) vėlavo daugiau
nei 90 dienų iš eilės.
„NEO Finance” teikia itin daug dėmesio kreditų grąžinimui, dėl to daug pastangų skiriama skolų
išieškojimui. Per 2019 I ketv. 90 tūkst. EUR buvo išieškota ir išdalinta investuotojams.
2018 IV ketv. „NEO Finance” skolų išieškojimo partneris „Legal Balance“ pasirašė sutartį su „EOS
Holding GmbH“, kas mūsų platformos vartotojams lemia greitesnį ir efektyvesnį skolų išieškojimo
procesą daugiau nei 180-yje šalių naudojant EOS “Cross border” platformą. Per 2019 I ketv. buvo
inicijuoti 25 tarptautiniai išieškojimai. 2 paskolos gavėjai jau moka įmokas, likę 23 yra paieškos ir
derybų stadijoje.

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 ir t.t.

Išieškojimas kaip % nuo likusios kredito dalies sutarties nutraukimo metu
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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 2019 I ketv. Užtikrinimo fondas
investuotojams išmokėjo 117 245 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 55 275 EUR. 2019 I ketv. pabaigoje, bendra
fondo sąskaitoje
sukauptų lėšų suma siekė 296 115 EUR, o bendra
garantuojama suma buvo 2 453 986 EUR. Padengiamumo rodiklis siekė 12%.

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. 2019 I ketv. investuotojai
pardavė 3 879 investicijas už 61 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 lūkesčių nepateisinančias investicijas. Tai taip pat suteikia
likvidumo, kai investuotojas nori išsigryninti pinigus.
Per 2019 I ketv. antrinės rinkos apyvarta siekė 183 tūkst. EUR. Vidutinė transakcijos suma buvo 15.45 EUR.
2019 I ketv. antrinės rinkos likvidumą didino 2018m. įdiegtas automatinio investavimo antrinėje rinkoje
funkcionalumas.
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Statistika
Nuo įkūrimo iki 2019 I ketv.
pabaigos

6,590

3,062 €

Aktyvūs investuotojai

Vidutinis portfelis

3,585,756 €

30,280,208 €

Uždirbtos palūkanos

Išduotos paskolos

1,012,494 €

20,262,230 €

Antrinėje rinkoje
parduotos investicijos

Kredito dalies likutis
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