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Įmonės veiklos tikslai
Įmonė UAB „NEO Finance“ įsteigta 2014-01-21 dieną Lietuvoje. Įmonė nuo pat jos įkūrimo užsiima
tarpusavio skolinimo veikla ir elektroninei pinigų įstaigai būdinga veikla: lėšų saugojimas IBAN sąskaitose,
pinigų pervedimai SEPA MMS sistemoje ir pan. Įmonei iškeltas ilgalaikis akcininkų tikslas – tapti didžiausia
tarpusavio skolinimo platforma Lietuvoje ir veikti pelningai. Įmonės tikslų įgyvendinimą prižiūri įmonės
valdyba, o tikslų įgyvendinimą atlieka įmonės vadovas kartu su darbuotojų komanda. 2015 m. spalį įmonei
išduota ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licencija, o 2016 balandį įmonė pirmoji iš platformų buvo
įrašyta į tarpusavio skolinimo platformų sąrašą, kurį administruoja Lietuvos bankas (toliau - LB).
Įmonės valdybos strateginis požiūris yra ilgalaikės ir tvarios veiklos užtikrinimas, nesivaikant
trumpalaikio pelno, todėl ypatingą dėmesį skiriame įstatymų ir kitų teisės aktų laikymosi užtikrinimui. Taip
pat ypatingą dėmesį skiriame paskolų rizikos valdymui bei skolų išieškojimui, kas daro tiesioginę įtaką
investicinei grąžai investuotojams.

Įmonės akcininkai
Akcininkų susirinkimo dieną (2017.06.08) įmonės akcininkų struktūra buvo tokia :
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UAB „ERA CAPITAL“ po 50 proc. akcijų priklauso Evaldui Remeikiui ir Aivai Remeikienei. Singapūro ASIAN
PACIFIC GREEN ENERGY PTE.LTD kontrolinį akcijų paketą valdo stebėtojų tarybos pirmininkas Antanas
Danys, UAB VALUE CAPITAL 100% akcijų priklauso valdybos nariui Deividui Tumui, visos kitos akcijos
priklauso fiziniams asmenims.

Įmonės valdyba ir valdymas
Tenkinant teisės aktų reikalavimus ir siekiant valdymą padaryti šiuolaikišką ir efektyvų, įgyvendinta
dvipakopė valdymo sistema, todėl įmonėje veikia stebėtojų taryba, valdyba ir vadovas. Stebėtojų tarybos
pirmininkas yra Antanas Danys, o stebėtojų tarybos nariai - advokatas Remigijus Bukėnas ir dr. Marius

Laurinaitis. Įmonės valdyboje dirba 5 asmenys: valdybos pirmininkas Evaldas Remeikis, valdybos nariai
Marija Dočkutė, Deividas Tumas, Marius Navickas ir Aiva Remeikienė. Aiva Remeikienė yra ir įmonės
administracijos vadovė. Evaldas Remeikis ir Deividas Tumas yra baigę „Baltic Institute of Corporate
Governance“ valdybos narių mokymus ir įgiję profesionalių valdybos narių kvalifikaciją.
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 valdybos gerosios praktikos principus, ir tai yra vienas iš įmonės
konkurencinių pranašumų.

Įmonės įstatinis kapitalas
Iš viso iki 2016-12-31 į įmonės kapitalą, didinant jos kapitalą bei kaupiant akcijų priedus, buvo
investuota 1,275 mln EUR. Iki ataskaitos parengimo dienos, per 2017 metus į įmonės kapitalą leidžiant
naujas akcijų emisijas investuota dar papildomai 485 tūkst. EUR, todėl šios valdybos ataskaitos parengimo
dienai įmonės įstatinis kapitalas kartu su akcijų priedais sudaro 1,76 mln EUR. Įmonė vis dar yra pirmajame
plėtros etape, kuriam akcininkai investicijoms yra viso paskyrę 2,4 mln EUR, apie tai buvo skelbta viešai:
http://www.vz.lt/sektoriai/bankai-draudimas/2016/06/14/paskolu-klubas-ambicingam-tikslui-ieskoinvestuotoju . Įmonės akcininkai neatmeta galimybės antrajam plėtros etapui reikalingas lėšas pritraukti per
Nasdaq First North alternatyviąją biržą atliekant pirminį akcijų siūlymą, arba prisitraukti vieną stambesnį
akcininką – rizikos kapitalo fondą. Jei vienas ar kitas aukščiau paminėtas scenarijus nebus patvirtintas
akcininkų kaip sekantis plėtros etapas, akcininkai toliau pasiruošę investuoti į įmonę, kol jos veikla generuos
teigiamą pinigų srautą. Svarbu paminėti, kad UAB „NEO Finance“ kaip elektroninių pinigų įstaiga nuo 2017
metų 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, kas sėkmingai ir daroma.

Esminiai įvykiai įmonėje
2015 spalis – Lietuvos bankas įmonei suteikė ribotos veiklos elektroninių pinigų įstaigos licenciją, leidžiančią
veiklą vykdyti Lietuvoje.
2015 gruodis –įmonė įrašyta į viešąjį vartojimo kredito davėjų sąrašą.
2016 balandis – įmonė įrašyta į tarpusavio skolinimo platformų operatorių sąrašą.
2016 birželis – įmonė oficialiai pareiškė norinti tapti tarpusavio skolinimo rinkos lyderiu Lietuvoje ir per 3
metus užimti ne mažiau kaip 50 proc. rinkos.
2016 spalis – įmonė laimėjo technologiškai pažangiausios SVV įmonės konkursą, kurį organizavo „Verslo
žinios“.
2017 sausio 7 dieną įmonei Lietuvos bankas suteikė elektroninių pinigų įstaigos licenciją, leidžiančią veiklą
vykdyti visoje Europos Sąjungoje ir saugoti pakankamai dideles vartotojų elektroninių pinigų sumas.

Įmonės finansiniai rezultatai
Įmonė per 2016 metus tarpininkavo išduodant 2,565 mln EUR vartojimo kreditų, kuriuos suteikė
1620 investuotojų. Pati UAB „NEO Finance“ kaip vartojimo kredito davėjas suteikė kreditų už 228 tūkst.

EUR. Pažymėtina, kad įmonė visada investuotojams skaidriai pateikia informaciją kaip ir kada ji, kaip
vartojimo kredito davėja, pati investuoja į vartojimo kreditus, taip maksimaliai užtikrindama interesų
konflikto prevenciją.
Vartojimo kreditus per 2016 metus gavo 1119 vartojimo kredito gavėjų.
Įmonės pajamos 2016 metais pasiekė 97 tūkst. EUR. Pajamos yra sąlyginai mažos todėl, kad įmonė
iš paskolos gavėjų gaunamą tarpininkavimo mokestį išdėlioja per visą paskolos laikotarpį ir šį mokestį gauna
tik paskolos 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.
Pagrindinis įmonės tikslas 2016 metais buvo veiklos apimčių ir žinomumo didinimas. Tarpusavio
skolinimo veikla yra nauja Lietuvoje, todėl prekės ženklo „Paskolų klubas“ žinomumui sukurti buvo
investuota beveik 500 tūkst. EUR (visos marketingo išlaidos sudarė 501.369 EUR). Didžiausia marketingo
išlaidų dalis buvo skirta TV kompanijai, kuri buvo skirta žinomumui didinti ir paskolų gavėjų pritraukimui.
Įmonė didžiuojasi savo sukurta IT sistema, kuri 2016 metais buvo vystoma toliau, ir jos vystymui
išleista dar 203 461 EUR per metus.
Įmonėje taip pat dirba kvalifikuoti specialistai ir vadovai, kurių 2016 metais vidutiniškai pagal darbo
sutartis dirbo 12 darbuotojų. Įmonė moka konkurencingus atlyginimus ir už pasiektus rezultatus
darbuotojams skiria priedus. Be to, didžiausią indėlį į įmonės veiklos pradžią įdėję darbuotojai turėjo
galimybę sudalyvauti įmonės opcionų programoje ir palankiomis sąlygomis įsigyti įmonės akcijų. Viso darbo
užmokesčiui per metus buvo skirta 201.410 EUR.
Įmonės veiklos nuostolis prieš mokesčius buvo 965.995 EUR ir atitiko įmonės akcininkų lūkesčius.

Įmonės tolesnė plėtra
2017 metais įmonė tikisi tarpininkauti per platformą išduodant apie 10 mln EUR vartojimo kreditų.
Tai bus pasiekiama atvėrus galimybę į paskolas per Paskolų klubą investuoti užsienio investuotojams
(planuojama tai įgyvendinti 2017 metų birželio mėnesio viduryje). 2017 metų pabaigoje įmonė tikisi pradėti
bendradarbiauti su instituciniais investuotojais. Valdyba ir stebėtojų taryba šiuo metu laikosi pozicijos
neskelbti detalesnių savo veiklos prognozių ar planuojamų įvykių, todėl detalesnių prognozių nepateiksime.
Šiuo metu esame pristabdę tapimo sutelktinio finansavimo platformos operatoriumi planus ir
koncentruojamės į vartojimo kreditų išdavimo apimčių didinimą.

Įmonė planuoja skelbti kiekvieno pusmečio veiklos rezultatus kartu su valdybos veiklos ataskaita.
Valdybos vardu,
Valdybos pirmininkas Evaldas Remeikis

