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NEO Finance, AB
Bendrovės atsakingų asmenų patvirtinimas

Šiuo raštu patvirtiname, kad mūsų žiniomis, 2020 metų finansinės ataskaitos, sudarytos 

pagal taikomus buhalterinės apskaitos standartus, atitinka tikrovę ir teisingai parodo 

Bendrovės turtą, įsipareigojimus, finansinę būklę, pelną/nuostolį, Taip pat, kad 

metiniame pranešime yra teisingai nurodyta verslo plėtros ir veiklos apžvalga, Bendrovės 

būklė kartu su pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų, su kuriais susiduriama, aprašymu. 

2021 m. kovo 31d.

Vilnius
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Aleksėjus Loskutovas

NEO Finance, AB Finansų analitikas 

Aivaras Bielskis
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Įvadinis žodis

Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Interviu su NEO Finance  
valdybos pirmininku Evaldu Remeikiu.

Bendrovės finansinių ir veiklos rezultatų  
apžvalga: 2020 metų apžvalga

Finansinės ataskaitos už laikotarpį  
pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d.
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Evaldas Remeikis, 
NEO Finance, AB valdybos pirmininkas

2020 m. laikyčiau perversmo metais, kai platformoje investuoti nusprendė 

dar daugiau investuotojų, ypač spartėjo investuotojų iš Vakarų Europos 

augimas. Dėl to platformoje padidėjo pinigų pasiūla, atitinkamai pradėjo 

mažėti palūkanos, kurių mažėjimas tęsėsi, nepaisant pandemijos. 2019 m. 

vidutinės palūkanos buvo 16,97%, o 2020 m. – jau tik 15,22%. Nors pandemija 

ir išgąsdino investuotojus, daryčiau prielaidą, kad pavasarį ir vasarą 

daugelis jų suprato, kad investuoti į fizinių asmenų paskolas yra saugu, 

nes žmonės yra paskutinė ekonomikos piramidės grandis, kuri paveikiama 

vėliausiai, ir valstybės palaikoma labiausiai. Matome, kad dalis investuotojų 

pradėjo investuoti didesnes sumas, nusprendę laikyti tarpusavio skolinimą 

kaip saugų užutėkį pandemijos metu kartu generuojantį pakankamai 

aukštą grąžą. Tai patvirtina ir investuotojų aktyvumas metų gale kai jau 

buvo paskelbtas antrasis karantinas Taigi, pandeminė situacija nepaveikė 

investuotojų grąžos, o tai yra nuostabus rezultatas 2020-tiesiems. Na ir, 

žinoma, puiki Kalėdinė dovana platformoms, tai Seime priimtas vartojimo 

kredito įstatymo pakeitimas, kuris jau 2020 m. metų pabaigoje leido 

investuoti per tarpusavio skolinimo platformas ir juridiniams asmenims. 

Taip pat svarbu pabrėžti, kad 2020 m. buvo pirmieji, kai visus pilnus metus 

kredito riziką vertino „Paskolų klubo“ dirbtinio intelekto pagrindu sukurtas 

algoritmas, kuris mums labai pasiteisino. Galime pasidžiaugti, kad „Paskolų 

klubas“ yra viena iš pirmųjų finansų įstaigų Baltijos šalyse, kuri kredito 

rizikos vertinimą patikėjusi dirbtiniam intelektui.
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Pagrindiniai duomenys apie bendrovę

Bendrovės pavadinimas NEO Finance, AB

Teisinė forma Akcinė bendrovė

Įregistravimo data 2014 m. sausio mėn. 21 d.

Juridinio asmens kodas 303225546

Buveinės adresas A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva

Telefono numeris +370 700 80075

Elektroninis paštas info@paskoluklubas.lt

Interneto svetainės adresas www.paskoluklubas.lt; www.neofinance.com

Bendrovės pagrindinė veikla

Pagrindinė veikla – finansinių paslaugų teikimas.

Bendrovė nuo 2017 m. sausio mėn. 5 d. turi Lietuvos banko išduotą 

Elektroninių pinigų įstaigos licenciją. 

Detaliau veiklas galima skaidyti į 2 pagrindines kryptis:

Bendrovė nuo aktyvios veiklos pradžios 
2015 m. gruodžio mėn. užsiima 

TARPUSAVIO SKOLINIMO VEIKLA 
IŠDUODANT VARTOJIMO  
KREDITUS LIETUVOJE –

2016 metų balandį buvo pirmoji iš tarpusavio 
skolinimo platformų įrašyta į tarpusavio skolinimo 

platformų sąrašą, kurį administruoja Lietuvos 
bankas;

2018 metų rugsėjo mėnesį  
Bendrovė pradėjo teikti  

 MOKĖJIMO INICIJAVIMO PASLAUGĄ

Šiuo metu Bendrovė turi klientų visose trijose 
Baltijos šalyse.
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Bendrovės įstatinis kapitalas ir akcininkai

Akcininkai

kurį sudaro 3 878 402 paprastųjų vardinių akcijų, 

kurių nominali vertė – 0.44 EUR.

Bendrovė neturi ir per 2020 metus savų akcijų neįsigijo. Bendrovės akcijų nėra 

įsigijusios ir patronuojamosios įmonės. Bendrovė ir jos patronuojamosios įmonės 

per ataskaitinį laikotarpį nepirko ir nepardavė savų akcijų.

Rusijos pilietis

Bendrovės akcininkai 2020 m. gruodžio 31 d.:

UAB „ERA CAPITAL“

Bendrovės įstatinis kapitalas –

UAB „Value Capital“

ASIAN PACIFIC GREEN ENERGY PTE. LTD 

71,65%

1 706 497 EUR

3,65%

2,57%

Grigory Gurevich

9,79%

Smulkieji akcininkai 

12,34%
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Nauji investavimo įrankiai ir platformos nuolat 
auga. Ar manote, kad tarpusavio skolinimas vis 
dar yra patrauklus? Jei taip, kodėl?
Mano manymu, P2P sektoriaus paskolų 
patrauklumas ir toliau augs. Investuotojai 
Lietuvoje ir Europoje dar tik atranda šį 
investavimo būdą. Kai kuriose šalyse 
investuojančių į žmonių paskolas yra nepilnas 
1 proc., bet yra ir priešingų pavyzdžių: UK 
investuojančių skaičius jau sudaro labai ženklią 
dalį, o Lietuvoje jau turime investuojančių 
per P2P platformas daugiau nei į vertybinius 
popierius akcijų biržoje. Įsigilinę į patį verslo 
modelį, suprasime, kad šis modelis, ypač jei 
yra reguliuojamas kaip Lietuvoje ir UK, yra 
pranašesnis lyginant su bankų vartojimo kreditų 
teikimo modeliu, todėl yra pasmerktas „nukąsti“ 
nemenką bankų vartojimo kreditų rinkos dalį. 

Esmė slypi tame, kad platformų veikla yra labai 
fokusuota ir esminis dalykas, kad platformai 
nereikia mokėti indėlių palūkanų, dėl kurių 
pinigų savikaina yra lygi nuliui ir tampa mažesnis 
biurokratinio aparato išlaikymas. Žmogaus 
paskolos neneša rizikos, kurią nešą Juridinių 
asmenų paskolos dėl bankroto rizikos. Todėl 
investavimas į žmonių paskolas yra labai mažai 
svyruojančios grąžos produktas.  Investuotojai 
gali vis dar uždirbti gerą rizikos ir grąžos santykį. 
Ir nors grąža dėl mažėjančių palūkanų po truputį 
mažėja, bet vis dar galima uždirbti dviženklę 
grąžą, o mažėjančios palūkanos platformoms 
atveda vis mažiau rizikingesnius klientus ir 
leidžia refinansuoti didžiųjų bankų vartojimo 
paskolas. Kol metinė grąža pasieks 4-5%, 
matysime vis augantį investuotojų skaičių, nes 
investuotojai „juda“ ten, kur grąžos ir rizikos 

Interviu su NEO Finance, AB valdybos pirmininku 
Evaldu Remeikiu

Žmogaus paskolos neneša rizikos, kurią nešą Juridinių 
asmenų paskolos dėl bankroto rizikos.
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santykis geriausias. O jis Paskolų klubo 
platformoje tikrai labai geras, ir tai pasiekta 
užtikrinant investuotojų investicijų saugumą. 
Pvz.: NEO Finance, AB turi elektroninių pinigų 
licenciją. Reguliavimas irgi vaidina labai svarbią 
rolę kalbant apie investuotojų pasiryžimą 
investuoti platformose. Džiaugiamės, kad 
Lietuva yra priešakyje Europos šalių, kur 
tarpusavio skolinimas yra sureguliuotas.

Kokį poveikį paliko pandemija paliko P2P 
sektoriui? Ar užfiksavote naujų investuotojų 
registracijų augimą ar sumažėjimą 2020 m., 
lyginant su 2019 m.?
Pirmiausia, tai ištikimiausi investuotojai galėjo 
labai pelningai apsipirkti antrinėse rinkose, 
kuomet mažiau patyrę investuotojai truputį 
supanikavo ir pradėjo išpardavimą.  
Investuotojų registracijų prasme metai 
buvo praktiškai identiški: 2020 m. – 8784 
registracijų, 2019 m. – 8959 registracijų, bet 
verta pažymėti, kad investuotojų pritraukimo 
išlaidos 2020 metais irgi buvo ženkliai 
mažesnės, todėl bendrai paėmus mums pavyko 
pritraukti sąlyginai daugiau investuotojų už tą 
patį biudžetą.
Žinant Covid situaciją, neapibrėžtumą, 
vertinčiau kaip gerą rezultatą, ir jog 
investuotojai nepraranda pasitikėjimo P2P 
platforma. Ypač investuotojų skaičiaus 
augimas stebimas 2020 m. II-ąjį metų pusmetį. 
Kalbant apie galimybes platformoms, tai 
vienareikšmiškai galima atsakyti, kad mums 
tai puikus šansas pasididinti Lietuvos vartojimo 
kreditų rinkos dalį, ką sėkmingai ir darome.

Iš pradžių verslą kūrėte Lietuvoje, vėliau 
išsiplėtėte užsienyje. Dabar visi ES piliečiai 
gali investuoti į paskolas ir uždirbti jūsų 
platformoje. Kokios yra trys aktyviausios 
šalys, investuojančios į paskolas?
Pirmieji žinoma yra lietuviai. Tada seka 
Nyderlandai, Vokietija, Belgija. Olandijos 
ir Belgijos investuotojų patekimą į TOP3 
paaiškintume tuo, kad šių šalių investuotojų 
pritraukimui skyrėme daugiausia dėmesio, be 
to, turime dukterinę įmonę Nyderlanduose, kuri 
rūpinasi investuotojų pritraukimu.

Per pastaruosius kelerius metus rinkoje 
P2P skolinimo ir sutelktinio finansavimo 
platformų padaugėjo. Koks jūsų požiūris į šią 
tendenciją, kai P2P sektoriuje konkurencija 
šitaip didėja?
Natūralu, kad ekonomikoje vyrauja tam tikra 
konkurencija. Bandoma užimti ne tik bendrąją 
rinkos dalį, bet ir atsiranda įvairių nišinių 
projektų, kurie specializuojasi konkrečiose 
finansavimo srityje. Pvz.: saulės elektrinių 
finansavimas. Todėl su platformų atsiradimu 
atsiranda ir naujų finansavimo nišų. Žinoma, 
kažkada rinka prisisotins, bet Lietuvoje tai dar 
neįvyks per artimiausius kelerius metus, nes 
platformos puikiai auga konkurentų sąskaita, 
pasiūlydamos didesnę vertę paskolos gavėjams 
ir veikdamos sumaniau. Praėjus keleriems 
metams, rinkoje bus ankšta ir galime sulaukti 
arba tam tikrų vartojimo kreditavimo žaidėjų 
(tai neturėtų būti P2P žaidėjai) pasitraukimo 
arba įsigijimų, kai P2P platformos įsigis 
mažesnius už save žaidėjus pagal kreditavimo 
apimtis.

Džiaugiamės, kad Lietuva yra priešakyje 
Europos šalių, kur tarpusavio skolinimas 
yra sureguliuotas.
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Visgi, verta pažymėti ir neigiamą platformų 
skaičiaus augimo pusę – visuomet atsiranda 
žmonių, kurie siekia pasipelnyti kitų žmonių 
sąskaitą. Vadinamieji scam‘ai. Tad mes, iš savo 
pusės, labai stengiamės ir norime edukuoti rinką 
apie reguliuojamas platformas bei siekiame 
tapti saugiausia P2P platforma Europoje. Manau, 
kad tam turime viską, ko reikia ir to aktyviai 
siekiame. 

Kokio tipo investuotojus labiausiai domina 
tarpusavio skolinimas?
Išskirčiau tris pagrindines rūšis: Visiški 
pradedantieji. T.y. tie žmonės, kuriems P2P 
platforma yra pirmas investavimo žingsnis. Ir 
tai labai smagu, kadangi mūsų investavimas 
sąlyginai yra ir sudėtingas, ir labai nesudėtingas. 
Čia nereikia suprasti techninės analizės, tačiau 
pati platforma yra gana sudėtinga naujokams 
jei nori turėti labai gilų supratimą, kaip viskas 
veikia. Naujokams yra labai patrauklu pradėti 
investuoti, nes ir per daug nesigilinant galima 
uždirbti pakankamai aukštą grąžą, todėl 
pradedant nėra baimės, kad neturint žinių man 
nepasiseks, ir prarasiu dalį investuotos sumos.
Antroji kategorija, tai būtų profesionalūs 
investuotojai, kurie naudoja P2P savo portfelio 
diversifikavimui. Dažnai, P2P neužima didelės 
turto vertės, tačiau jie yra ir čia ir kol juos 
tenkina rizikos ir grąžos santykis, jie didina 
apimtis. Kai nebetenkina, arba randa geriau, 
stabdo investavimą.
Ir trečioji kategorija – tai P2P fanatikai. Manau, 
tai žmonės, dažnai turintys garbingas profesijas, 
nebūtinai finansininkai ar ekonomistai, kurie 
savo gyvenime turi pinigų, tačiau nežino kaip 
juos pelningai įdarbinti su kuo mažesne rizika. 
P2P platformos tam tikrai puikiai tinka. Mes, 
prie mažos rizikos užtikriname ir stabilią 

teigiamą grąžą, dažnai ženkliai didesnę nei iš 
panašios rizikos investicijų. Dar verta pažymėti, 
kad platformas naudoja jauni tėvai, siekdami 
sukaupti lėšų savo vaikams iki  jiems sueis 18 m.

P2P platformos ir toliau skolina pinigus, 
nepaisant kredito gavėjų nemokumo rizikos. 
Kaip „NEO Finance“ valdo skolininkų kredito 
riziką?
Mes jau veikiame ilgiau nei 5 metai. Visą šį 
laikotarpį tobulinome rizikos vertinimą, ir jau 
ilgiau nei metai mūsų platformoje paskolos yra 
išduodamos vertinant kredito riziką Dirbtinio 
intelekto (DI) algoritmų pagalba. DI absorbuoja 
visus praeities duomenis ir iš to daro išvadas, 
įvertindamas daugiau nei 40 skirtingų paskolos 
gavėjo parametrų. Mums tai labai pasiteisino 
ir kredito gavėjų rizika tapo prognozuojama. 
Suprantama, kad DI algoritmas negali nuspėti 
ateities ekonomikos įvykių, todėl tikėtina 
investicinė grąža šiais neramiais pandemijos 
laikais turėtų sumažėti. Bet kol kas, bent 
jau 2020 metais to mažėjimo nepastebime. 
Jei ir sumažės keliais procentais, vis tiek tai 
vertintume kaip labai gerą rezultatą, nes dabar, 
bent jau žiūrint į 2020 metus, skamba kaip „too 
good to be true“. Ateityje DI algoritmas bus 
tobulinamas atiduodant jam vertinti vis daugiau 
kriterijų, kurie atsiras ateityje. Pvz.: netrukus 
PSD2 direktyvos pagalba, su kliento sutikimu, 
galėsime gauti jo banko išrašą, gautus išrašo 
duomenis apdorotume, ir jau apdorotų duomenų 
masyvas galėtų būti vertinamas DI algoritmo, 
tikėtina, taip dar labiau patikslinant paskolos 
gavėjo rizikingumo lygį.

Jau ilgiau nei metai mūsų platformoje paskolos yra 
išduodamos vertinant kredito riziką Dirbtinio intelekto 
(DI) algoritmų pagalba.
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Bankus laikote partneriais ar konkurentais, 
turint omenyje, kad vien tik 2020 m. jie iš 
reguliavimo institucijų surinko 12 mlrd. eurų 
baudų?
P2P platformos dėl paskolos gavėjų aktyviai 
konkuruoja su bankais ir ne bankiniais vartojimo 
kreditų davėjais (balance sheet lenders). Šiuo 
metu galime pasiūlyti patrauklias sąlygas tiek 
bankų, tiek ir įvairių kreditų davėjų klientams. 
Nors pastebime bankų suformuotą naratyvą, 
jog P2P platformomis naudojasi tik tie klientai, 
kuriems neskolina bankai, tačiau tai tikrai nėra 
tiesa. Tie laikai jau seniai baigėsi, sakyčiau 
baigėsi 2017 metais. Platformos išaugo, 
sustiprėjo, suformavo galingą pinigų pasiūlą 
dėka didelio skaičiaus investuotojų, ir kuo toliau 
tuo daugiau bankų klientų lyginasi sąlygas mūsų 
NEO Finance platformoje. Bankinių paskolų 
refinansavimas auga gan sparčiai, palyginimui 
2020 m. IV ketv. refinansavome bankų išduotų 
vartojimo kredito paskolų už 604 tūkst. EUR, 
kai  tą patį 2020 m. ketvirtį jų refinansuota 
už 338 tūkst. EUR, taigi net 78% daugiau per 
metus. Visa tai didins spaudimą bankams, ir 
bankai turės į tai reaguoti. Nors tipinis bankų 
vadovybės reakcijos į Fintech laiko ciklas atrodo 
taip: „1) niekinimas (bankrutuos) 2) čia smulkus 
nišinis žaidėjas ir grėsmės nekelia, 4) sekasi, 
nes nevykdo reguliavimo reikalavimų; 5) mus 
nukonkuravo, pavėlavome su sprendimais“, 
tačiau reikia pripažinti, kad bankai vis labiau 
pasveria realias Fintech bendrovių galimybes, 
ir randasi tų, kurie nori partneriauti, todėl 

arba bankai bus priversti investuoti į tokias 
platformas arba šios platformos užaugusios 
įsigis nebekonkurencingus bankus. Čia 
klausimas tik laike. Ar bankas spės įsigyti dalį 
Fintech bendrovės ar vėliau, po dar kelerių metų, 
pats bus priverstas ieškoti išgyvenimo išeičių. 
Baudų aš čia nesureikšminčiau, jos nekelia 
grėsmės bankams išgyventi, bet jos nukreipia 
vadovybės dėmesį nuo kreditavimo veiklos, 
sutelkiant dėmesį į atitiktį, o tas platformoms tik 
į naudą.

Kokius tris pagrindinius P2P skolinimo 
privalumus turėtų žinoti kiekvienas 
investuotojas?
Paskolos tipas fiziniam asmeniui, realiai 
investuojama į žmogaus gebėjimą uždirbti 
pajamas – paskola privalo būti grąžinta ir nėra 
senaties termino. 
Paprastas įrankis, nereikalaujantis per daug 
gilių finansinės ar ekonominės analizės žinių;
Įvertinus reikalingas žinias bei riziką – be 
abejonės, puiki grąža dažnai lenkianti kitų 
investavimo instrumentų grąžą.

Kaip vystysis P2P rinka per ateinančius 
kelerius metus? Kokia bus jūsų, kaip 
pagrindinio rinkos žaidėjo pozicija?
Labai sunku pasakyti. Gali nutikti taip, kad 
atsiras bankai ar kiti instituciniai investuotojai, 
kurie matydami platformų vystymosi trendą, 
nuspręs partneriauti ir skolinti savo kapitalą per 
platformą kartu įsigydami ženklią platformos 
akcijų dalį. Gali atsirasti įsigijimų, kai platforma 
pirks kitus vartojimo kredito teikėjus arba jų 
portfelius. Gali būti, kad to neįvyks, ir platformos 
savarankiškai pradės geografinę plėtrą, kai 
Lietuvoje jau darysis ankšta ir rinkos dalį toliau 
didinti kainuos brangiau nei plėstis į kitą šalį. 
Gali atsirasti naujų platformų, tokiu atveju gali 
atsirasti minčių apie susijungimus. Neužilgo 
kažkurį, iš įvardintų scenarijų pamatysime. 
Visi rinkos žaidėjai nori augti, ne išimtis ir P2P 
platformos, bet kurios tą padarys sėkmingiau, 
parodys tik laikas.

Visi rinkos žaidėjai nori 
augti, ne išimtis ir P2P 
platformos, bet kurios 
tą padarys sėkmingiau, 
parodys tik laikas.
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2020 m. įmonė išlaikė lyderio pozicijas, užimdama 53% tarpusavio skolinimo rinkos Lietuvoje.

Labai sparčiai augo mokėjimo inicijavimo paslaugų apimtys. Įmonė 2020 metais atliko 6,94 mln. vnt. 

transakcijų, kai 2019 metais jų buvo atlikta beveik dvigubai mažiau – 3,73 mln. vnt.

Bendrovės finansinių ir veiklos rezultatų apžvalga
2020 metų apžvalga

Svarbiausi 2020 metų įvykiai

• 2020 m. sausį buvo surengtas Visuotinis akcininkų susirinkimas dėl Stebėtojų tarybos panaikinimo.

• 2020 m. kovą atliktas 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.

• 2020 m. balandį „NEO Finance“ pasirašė sutartį su EPĮ „MoQ“ dėl jų klientų pinigų grąžinimo 

organizavimo, po „MoQ“ sprendimo nutraukti veiklą.

• 2020 m. balandį „NEO Finance“ vartotojams buvo pristatytas A+ reitingas.

• 2020 m. gegužę „NEO Finance“ EPĮ licencija buvo papildyta sąskaitos informacijos paslauga.

• 2020 m. birželį „NEO Finance“ įsigijo 100% įmonės „FinoMark“ akcijų.

• 2020 m. birželį „NEO Finance“ gavo Fintech Week 2020 metų įmonės apdovanojimą kategorijoje 

„Lending, Investment and P2P“.

• 2020 m. rugpjūtį „NEO Finance“ įstatinis kapitalas buvo padidintas 259 tūkst. EUR.

• 2020 m. rugsėjį „NEO Finance“ sprendimu „FinoMark“ įstatinis kapitalas padidintas 100 tūkst. EUR.

• 2020 m. „Neopay“ praplėtė geografines ribas ir pradėjo teikti mokėjimo inicijavimo paslaugas 

naujose rinkose – Nyderlanduose, Latvijoje ir Estijoje.

• Nepaisant COVID-19 pandeminės situacijos sukeltų padarinių verslui, 2020 m. spalį paskolų 

išdavimas buvo didžiausias „Paskolų Klubo“ istorijoje – suteikta virš 2 mln. eurų kreditų.

• 2020 m. spalį buvo išduota pirmoji paskola, kurią išdavėme automatiškai be žmogaus įsikišimo

• 2020 m. gruodį „NEO Finance“ įstatinis kapitalas buvo padidintas 263 tūkst. EUR.

• 2020 m. per gruodžio mėnesį buvo inicijuota daugiau nei 1 mln. vnt. transakcijų, o visų atliktų 

transakcijų nuo „Neopay“ veiklos pradžios skaičius viršijo 10 mln. vnt.

• 2020 m. gruodį pristatyta galimybė investuoti į paskolas iki 120 mėn. ir iki 25 tūkst. eurų.

https://www.paskoluklubas.lt/uploads/marketing/NEO-Finance-2019-LT.pdf
https://www.paskoluklubas.lt/uploads/2020TarpusavioSkolinimoPlatformosVeiklosTestinumoPlanas.pdf
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Per 2020 m. augantis tarptautinių 

partnerių tinklas ir įtvirtintas prekės 

ženklo žinomumas lėmė 28 proc. 

metinį prisiregistravusių vartotojų 

skaičiaus augimą. Vartojimo kreditų 

gavėjų skaičiaus augo 22 proc., o 

investuotojų – 48 proc. Bendras 

vartotojų prieaugis per 2020 m. buvo 

23 607. Tuo tarpu aktyvių vartotojų 

skaičiaus augimas siekė 24 proc. 

Investuojančių vartotojų kiekis augo 30 

proc., o besiskolinančiųjų - 18 proc..

Pagrindiniai veiklos rodikliai

Aktyvūs vartotojai, tūkst.

2018 II pusm. 2019 I pusm. 2019 II pusm. 2020 I pusm. 2020 II pusm.

6

5

7

7

9

8

11

9

11

14

17

20

12

9

20

Per 2020 m. įmonė tarpininkavo 

išduodant vartojimo kreditų už 19,09 

mln. EUR, kuriuos suteikė 10 344 

investuotojai. 2019 m. tuo pačiu 

laikotarpiu per platformą buvo 

sufinansuota 18,5 mln. EUR paskolų. 

Tai leido užimti 53% per tarpusavio 

skolinimo platformų operatorius (TSPO) 

išduotų vartojimo kreditų fiziniams 

asmenims rinkos dalį. Vartojimo 

kreditus per 2020 m. gavo 3 828 

unikalūs kredito gavėjai.

Sufinansuota vartojimo kreditų suma, mln. EUR

2018 
II pusm.

2019 
I pusm.

2019 
II pusm.

2020 
I pusm.

2020 
II pusm.

8.1
9.0 9.6

8.9
10.1
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Pagrindiniai veiklos rodikliai

Mokėjimo inicijavimo paslauga (MIP) – mokėjimo paslauga, kai mokėjimo paslaugų vartotojo prašymu 

mokėjimo nurodymas inicijuojamas iš mokėjimo sąskaitos, atidarytos kito mokėjimo paslaugų teikėjo 

įstaigoje. Mokėjimo inicijavimo paslauga yra alternatyva „bank link“ paslaugai, nes abi yra naudojamos 

atsiskaitymui už prekes ar paslaugas internete. MIP pardavėjams leidžia greičiau, patogiau ir pigiau 

gauti apmokėjimą iš klientų. Mokėjimų įstatymas reglamentuoja MIP teikimą Lietuvoje. Šiuo 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 „Neopay“ prekės ženklą. Per 2020 m. per „Neopay“ klientai inicijavo 6,94 mln. mokėjimų.

MIP transakcijos, tūkst. vnt.

4 485

2 456
2 188

1 542

711

2018 II pusm. 2019 I pusm. 2019 II pusm. 2020 I pusm. 2020 II pusm.

www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=247
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2020 metų finansinės ataskaitos

Bendrovės vadovybė finansines ataskaitas už metus, pasibaigusius 2020 m. gruodžio 31 d., parengė 

2021 m. kovo 24 d. Bendrovės 2020 metų finansinių ataskaitų auditą atliko audito įmonė „Grant 

Thornton Baltic“ UAB, kuri 2021 m. kovo 26 d. pateikė auditoriaus išvadas.

2020 m. toliau didinome išduotų paskolų apimtis, kurios pasiekė 19,09 mln. EUR ir, lyginant su 2019 m.,  

išaugo 2%, tuo tarpu pajamos augo net iki 2,48 mln. EUR, ir praeitų metų pajamas (1,72 mln. EUR) 

viršijo 44%. Įmonės EBITDA 2020 metais siekė 124,8 tūkst. EUR, kai tuo tarpu 2019 metais buvo -647,4 

tūkst. EUR. Atitinkamai nuostolis prieš apmokestinimą 2020 metais buvo -69,4 tūkst. EUR, kai 2019 

metais jis siekė -881 tūkst. EUR.

2020 2019 Pokytis

Paskolų išdavimai, EUR 19 084 970 18 624 166 2%

Pajamos, EUR 2 482 981 1 723 506 44%

Pardavimo savikaina, EUR (1 597 082) (1 531 910) -4%

Bendrasis pelnas, EUR 885 899 191 596 362%

Veiklos sąnaudos, EUR (761 080) (839 033) 9%

EBITDA, EUR 124 819 (647 437)

Pelnas prieš apmokestinimą, EUR (69 412)  (880 946) 92%

Finansiniai rodikliai
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Bendrovės pagrindinės rizikos

Bendrovė labai atsakingai vertina veiklos rizikas - kiekvienais metais yra atnaujinamas veiklos 

tęstinumo planas, kuriame yra detaliai aprašomos Bendrovės veiklos rizikos bei jų valdymo būdai. Taip 

pat, šiame plane yra aprašytas Bendrovės atliktas krizinio scenarijaus testas. Veiklos tęstinumo planą 

galite rasti Bendrovės tinklapyje Sutarčių ir kitos teisinės informacijos skiltyje.

• Operacinė rizika – tai rizika patirti nuostolių dėl netinkamų arba neįgyvendintų Bendrovės vidaus 

kontrolės procesų, darbuotojų klaidų ir neteisėtų veiksmų bei informacinių sistemų veiklos 

sutrikimų arba dėl išorės įvykių įtakos. Pagrindiniai operacinės rizikos šaltiniai: informacinės 

sistemos (techninės ir programinės įrangos, telekomunikacinių sistemų sutrikimai ir kt.); žmogaus 

įtaka (Bendrovės darbuotojų ir ne Bendrovės darbuotojų neteisėti veiksmai); darbo sąlygos 

(saugių darbo sąlygų pažeidimas ir kt.); klaidos (neteisingų duomenų įvedimas, netinkami teisiniai 

dokumentai ir kt.).

• Virtualių duomenų netekimo rizika – tai rizika, kad Bendrovės sistemose saugomi duomenys bus 

prarasti ar kitaip paveikti, kad nebebūtų galima jų atkurti.

• Fizinio pavojaus rizika – tai rizika, kad Bendrovės arba trečiųjų šalių, kuriems Bendrovė yra 

perdavusi vykdyti savo funkcijas, turtui bus padaryta fizinė žala (sužalojant, sunaikinant arba 

pagrobiant turtą), ir dėl to Bendrovės veikla bus sutrikdyta.

• Likvidumo rizika – tai rizika, kad Bendrovė nesugebės laiku įvykdyti finansinių įsipareigojimų, 

pasireiškianti laikinu arba nuolatiniu Bendrovės nemokumu ir kraštutiniu atveju – bankroto 

bylos Bendrovei iškėlimu. Vadovaujantis Finansų įstaigų įstatymu ir Elektroninių pinigų ir 

elektroninių pinigų įstaigų įstatymu, Bendrovės bankroto procedūra galėtų būti iškelta tik 

teismo tvarka. Pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo Bendrovei turi teisę pateikti jos 

dalyviai, likvidatorius, administracijos vadovas, kreditorius (kreditoriai) ir Lietuvos bankas. Jeigu 

pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo pateiktų ne Lietuvos bankas, teismas, prieš 

priimdamas sprendimą dėl bankroto bylos iškėlimo, privalėtų gauti Lietuvos banko išvadą dėl 

Bendrovės nemokumo. Bankroto bylos iškėlimo atveju teismas priimtų sprendimą dėl bankroto 

administratoriaus paskyrimo, kuris perimtų Bendrovės sistemų administravimą. Atsižvelgiant į tai, 

kad elektroninių pinigų turėtojų lėšos, perduotos Bendrovei, yra jų nuosavybė ir į jas negali būti 

nukreiptas išieškojimas pagal Bendrovės skolas, paskirtas bankroto administratorius lėšas grąžina 

elektroninių pinigų turėtojams. Bankroto administratorius taip pat administruotų tarpusavio 

skolinimo sandorius ir jų vykdymą, kadangi iškėlus bankroto bylą Bendrovei, tarpusavio skolinimo 

sandoriai liktų teisiškai galiojantys nepaisant Bendrovės teisinio veiksnumo statuso. Šių sandorių 

pagrindu VKG mokėtinos sumos priklausytų paskolos davėjams, o bankroto administratorius 

neturėtų teisių į jokias Paskolos davėjams priklausiančias lėšas, kurias grąžintų VKG.

• Valdymo rizika – tai rizika, kad dėl netinkamo Bendrovės ar atskirų jos vykdomų projektų valdymo 

Bendrovei ar tretiesiems asmenims bus padaryta žala.

Pagrindinės rizikos

https://www.paskoluklubas.lt/uploads/2020TarpusavioSkolinimoPlatformosVeiklosTestinumoPlanas.pdf
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Bendrovė 2019 m. įsteigė dukterinę įmonę NEO Finance B.V., kurios pagrindinis tikslas – vykdyti 

Bendrovės teikiamų paslaugų plėtrą Nyderlanduose.

Bendrovė 2020m. birželį įsigijo 100% įmonės „FinoMark“ akcijų.

Įmonė neturi filialų ir (arba) atstovybių.

• Reputacijos rizika – tai rizika, galinti neigiamai paveikti Bendrovės pajamas ir kapitalą dėl 

nepalankios nuomonės apie Bendrovės reputaciją, kurią susidaro klientai, sandorio šalys, 

investuotojai.

• Licencijų netekimo arba veiklos apribojimo rizika – tai rizika, kad Bendrovė neteks elektroninių 

pinigų įstaigos licencijos, suteikiančios teisę verstis elektroninių pinigų įstaigos veikla, arba bus 

išbraukta iš viešojo vartojimo kredito davėjų ir viešojo tarpusavio skolinimo platformos operatorių 

sąrašų, suteikiančių teises verstis TSPO ir vartojimo kreditų teikimo veiklomis, arba bus apribota 

Bendrovės teisė teikti paslaugas aukščiau nurodytais pagrindais – ir dėl to Bendrovė nebegalės 

tinkamai administruoti sudarytų VK sutarčių ir Klientų mokėjimų pagal šias sutartis, laikinai leisti 

elektroninių pinigų arba teikti vieną ar kelias mokėjimo paslaugas.

• Strateginė rizika – tai rizika, kylanti dėl išorės ir vidaus aplinkos veiksnių, galinčių turėti neigiamą 

įtaką įgyvendinant Bendrovės tikslus, veiklos nuoseklumui ir tęstinumui dėl klaidingo vertinimo 

arba jo nebuvimo.

• Kreditingumo vertinimo rizika – tai rizika, kad Bendrovė netinkamai įvertins VKG kreditingumą, ir 

dėl tokio vertinimo VKG laiku nevykdys įsipareigojimų pagal sudarytas VK sutartis, taigi Bendrovė 

numatytu laiku negaus numatytų pajamų (arba apskritai negaus pajamų) iš komisinių mokesčių.

Pagrindinės rizikos

Darbuotojai

Dukterinės bendrovės, filialai ir atstovybės

Vidutinis bendrovės darbuotojų skaičius 2020 m. buvo

30 darbuotojų 2019 m. buvo 20.

Bendrovė tyrimo ir plėtros veiklos 2020 m. nevykdė.

Bendrovės tyrimų ir plėtros veikla
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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.

Bendrovės valdybą sudaro 4 nariai: Evaldas Remeikis (valdybos pirmininkas), Deividas Tumas,  

Marius Navickas, Aiva Remeikienė.

Aleksėjus Loskutovas 

Administracijos vadovas 

Daugiau nei 15 metų patirties finansų sektoriuje turintis 
Aleksejus anksčiau ėjo skirtingas vadovaujamas pareigas 
banke, lizingo bendrovėje ir kredito unijoje. Taip pat įgijo 
profesinės patirties kuriant startuolius ir konsultuojant 
verslą. 

Jis 2018 m. prisijungė prie „NEO Finance” mokėjimo 
inicijavimo paslaugos “Neopay” vystymui. Aktyviai 
dvejus metus vadovavęs ir užsiėmęs paslaugos plėtra, A. 
Loskutovas 2021 m. vasario 19 d. patvirtintas “NEO Finance” 
įmonės administracijos vadovu. 

Aleksėjus teigia, kad naujos pareigos yra itin didelė 
atsakomybė ir dar vienas profesinis iššūkis. Tačiau, yra 
tikras, kad kartu su puikiai savo darbą išmanančia komanda 
toliau efektyviai tobulins bendrovės teikiamus produktus ir 
sieks dar ambicingesnės verslo plėtros. 

Evaldas Remeikis

Valdybos pirmininkas

Pagrindinė darbovietė:
UAB „ERA CAPITAL“ (įmonės kodas 300638657, adresas 
Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva), direktorius

Kitos vadovaujančios pareigos:

NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas 
 A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva), valdybos pirmininkas

UCS Baltic, UAB (įmonės kodas 110825653, adresas  
Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva), valdybos pirmininkas

Legal Balance, UAB (įmonės kodas 302528679, adresas 
Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva), valdybos pirmininkas

BnP Finance, UAB (įmonės kodas 302447985, adresas 
Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva), valdybos narys

Be kredito, UAB (įmonės kodas 303107786, adresas  
J. Kubiliaus g. 6, Vilnius, Lietuva), valdybos narys

UCS ESTONIA OÜ (įmonės kodas 11226658, adresas 
Peterburi tee 46 Tallinn, Estonia), valdybos narys

UCS, SIA (įmonės kodas 40003753650, adresas  
Lokomotīves iela 34, Rīga, Latvia), valdybos narys

Bendrovės valdymas

Bendrovės vadovas –  Aleksėjus Loskutovas

Valdybos narių ir vadovo kitos einamos vadovaujamos pareigos:
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Deividas Tumas

Valdybos narys

Pagrindinė darbovietė: Value Capital, UAB (įmonės kodas 
303170249, adresas Raugyklos g. 21-19, Vilnius, Lietuva), 
direktorius 

Kitos vadovaujančios pareigos:

NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas 
A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva), valdybos narys

Aiva Remeikienė

Valdybos narė

Kitos vadovaujančios pareigos:

NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas  
A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva), valdybos narė

UCS Baltic, UAB (įmonės kodas 110825653, adresas 
Ulonų g. 5, Vilnius, Lietuva), valdybos narė

Marius Navickas

Valdybos narys

Kitos vadovaujančios pareigos:

NEO Finance, AB (įmonės kodas 303225546, adresas  
A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva), valdybos narys

Legal Balance, UAB (įmonės kodas 302528679, adresas 
Žalgirio g. 90, Vilnius, Lietuva), valdybos narys
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Poataskatiniai įvykiai

Bendrovė 2021 metų kovo mėnesį gavo 75 tūkst. EUR paskolą iš įmonės UAB “Era Capital”.

2021-02-19 administracijos vadovo pareigas perėmė Aleksėjus Loskutovas, pakeitęs iki tol 

administracijos vadovės pareigas užėmusią Aivą Remeikienę.

Lietuvoje dėl COVID-19 viruso 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbta nepaprastoji padėtis, kuri tęsiasi ir 

ataskaitų pasirašymo dieną. Bendrovės veikla karantino metu nėra tiesiogiai apribota ir veikla yra 

vykdoma kaip iki tol.

Vilnius  

2021 m. kovo 31 d.

NEO Finance, AB Administracijos vadovas   

Aleksėjus Loskutovas

NEO Finance, AB Finansų analitikas 

Aivaras Bielskis
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TURTAS Pastabos Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

A. ILGALAIKIS TURTAS 2,787,952 2,826,595

1. Nematerialusis turtas 1 564,530 319,177

2. Materialusis turtas 2 42,328 12,676

3. Finansinis turtas 3 1,805,444 2,078,560

4. Kitas ilgalaikis turtas 15 375,650 416,182

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 8,050,728 4,297,701

1. Atsargos 29,779 26,159

2. Per vienerius metus gautinos sumos 4 783,692 338,009

3. Trumpalaikės investicijos

4. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 5 7,237,257 3,933,533

C. ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR 
SUKAUPTOS PAJAMOS 939 5,220

TURTAS IŠ VISO: 10,839,619 7,129,516

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Pastabos Nr. Ataskaitinis 
laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

D. NUOSAVAS KAPITALAS 1,489,497 1,089,576

1. Kapitalas 6 1,706,497 1,615,023

2. Akcijų priedai 1,286,748 856,405

3. Perkainojimo rezervas

4. Rezervai

5. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 7 1,503,748) 1,381,852)

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS

F. ATIDĖJINIAI 8 244,820 248,670%

G. MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI 9,086,688 5,785,232

1. Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti 
ilgalaikiai įsipareigojimai 9 912,405 1,620,971

2. Per vienerius metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai 
įsipareigojimai 9, 10 8,174,283 4,164,261

H. SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ 
LAIKOTARPIŲ PAJAMOS 18,614 6,038

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 10,839,619 7,129,516

SUTRUMPINTAS BALANSAS

Finansinės ataskaitos sudarymo data
2021 m. kovo 24 d.
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Eil. 
Nr. Straipsniai Pastabos Nr. Ataskaitinis 

laikotarpis

Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis

1. PARDAVIMO PAJAMOS 11 2,482,981 1,723,506

2. PARDAVIMO SAVIKAINA 12 (1,597,082) (1,531,910)

3. BIOLOGINIO TURTO TIKROSIOS VERTĖS POKYTIS

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 885,899 191,596

5. Pardavimo sąnaudos

6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 12 (922,928) (1,001,886)

7. Kitos veiklos rezultatai (8,083) (5,407)

8. Investicijų į patronuojančios, patronuojamųjų ir
asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos

9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos 13 12,380

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės
sumažėjimas 13 (32,000) (65,000)

12. Palūkanos ir panašios sąnaudos 13 (4,680) (249)

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ (69,412) (880,946)

14. Pelno mokestis 14 (52,484) 39,753

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) (121,896) (841,193)

PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

Finansinės ataskaitos sudarymo data
2021 m. kovo 24 d.
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Finansinės ataskaitos  
už laikotarpį pasibaigusį 2020 m. gruodžio 31 d.
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2020 m. gruodžio 31 d. 
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

NEO Finance, AB (toliau – Bendrovė) yra įregistruota VĮ „Registrų centras“ 2014 m. sausio 21 d. 

Bendrovės adresas – A. Vivulskio g. 7, Vilnius, į.k. – 303225546.

Bendrovės įstatinis kapitalas – 1 706 497 EUR, kurį sudaro 3 878 402 paprastųjų vardinių akcijų, kurių 

nominali vertė – 0.44 EUR. Bendrovės akcininkai 2020 m. gruodžio 31 d.: 71,65 proc. – UAB „ERA 

CAPITAL“, 9,79 proc – Rusijos pilietis Grigory Gurevich, 3,65 proc. – UAB „Value Capital“, 2,57 proc. 

ASIAN PACIFIC GREEN ENERGY PTE. LTD, 12,34 proc. – smulkieji akcininkai.

Pagrindinė Bendrovės veikla – finansinių paslaugų teikimas (Bendrovė nuo 2017 m. sausio 5 d. turi 

Lietuvos banko išduotą Elektroninių pinigų įstaigos licenciją).

Bendrovė turi 100 proc. įmonės Neo Finance B.V., įm.k. 859887984, adresas Vlamingstraat 4, 2712BZ 

Zoetermeer, Nyderlandai akcijų.

Bendrovė neturi filialų ir (arba) atstovybių.

Vidutinis Bendrovės darbuotojų skaičius 2020 m. buvo 30 darbuotojų, 2019 metais - 20 darbuotojų.

(a) Apskaitos pagrindas

Bendrovės finansinės ataskaitos parengtos pagal Lietuvos Respublikoje finansinę apskaitą ir finansinių 

ataskaitų parengimą reglamentuojančius teisės aktus ir Verslo apskaitos standartų nuostatas.

Bendrovė, tvarkydama apskaitą ir sudarydama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais 

apskaitos principais: Bendrovės, veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, 

palyginimo, atsargumo, neutralumo bei turinio svarbos.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis prielaida, kad Bendrovė neturi ketinimų ar poreikio 

likviduotis arba reikšmingai sumažinti savo veiklos apimties. 

(b) Nematerialusis turtas

Nematerialusis ilgalaikis turtas – tai identifikuojamas neturintis materialios formos nepiniginis turtas, 

kurį naudodama ilgiau kaip vienerius metus Bendrovė tikisi gauti tiesioginės ir (arba) netiesioginės 

ekonominės naudos ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė kaip 100 EUR.

Nematerialusis turtas apskaitoje registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. Nematerialiojo 

turto įsigijimo savikainą sudaro įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, įskaitant muitus 

ir kitus negrąžinamus mokesčius. Turto įsigijimo savikainai priskiriamos ir kitos tiesioginės turto 

paruošimo numatomam naudojimui išlaidos. 

Nematerialiojo turto atnaujinimo ir tobulinimo išlaidos, patirtos po turto įsigijimo ar sukūrimo, 

pripažįstamos sąnaudomis tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.

I. BENDROJI INFORMACIJA

II. APSKAITOS POLITIKA
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Balanse nematerialusis turtas parodomas likutine verte, t.y. įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, atėmus 

sukauptą amortizaciją ir vertės sumažėjimą.

Nematerialiojo turto amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) būdą per visą 

naudingo tarnavimo laikotarpį:

Programinė įranga 3 metai

Kitas nematerialus turtas 4 metai

(c) Materialusis ilgalaikis turtas

Ilgalaikiam materialiajam turtui Bendrovė priskiria turtą, kuris teikia tiesioginę ir (arba) netiesioginę 

ekonominę naudą naudojamas ilgiau nei vienerius metus ir kurio įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra 

ne mažesnė kaip 100 EUR, o rizika, susijusi su materialiuoju turtu, yra perduota Įmonei.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje yra registruojamas įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, į 

kurią įskaitoma įsigyjant šį turtą sumokėta ar mokėtina pinigų suma, atvežimo išlaidos, sumokėti 

negrąžinami mokesčiai, projektavimo, montavimo, instaliavimo ir kitos su to turto įsigijimu bei 

paruošimu naudoti susijusios išlaidos. Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikainą neįskaitomas 

negrąžinamas pridėtinės vertės mokestis. Jis pripažįstamas to laikotarpio, kada turtas buvo įsigytas, 

veiklos sąnaudomis.

Ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ir remonto darbų išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tuo 

ataskaitiniu laikotarpiu, kai jos patiriamos.

Ilgalaikis materialusis turtas, pateiktas finansinėse ataskaitose, yra įvertintas to turto faktine įsigijimo 

(pasigaminimo) savikaina atėmus sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės sumažėjimą.

Bendrovėje yra naudojamas tiesiogiai proporcingas (tiesinis) ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo 

skaičiavimo būdas. Atskiroms ilgalaikio materialiojo turto grupėms yra patvirtinti skirtingi 

nusidėvėjimo normatyvai:

Turto grupės Vidutinis naudingo tarnavimo laikas (metais)

Mašinos ir įrengimai 4 - 6

Transporto priemonės 6 - 10

Kita įranga, prietaisai, įrankiai ir įrenginiai 3 - 6

Kitas materialusis turtas 4

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio, einančio po 

mėnesio, kada šis turtas buvo pradėtas naudoti, pirmos dienos. Turto nusidėvėjimas nebeskaičiuojamas 

nuo kito mėnesio pirmos dienos po jo nurašymo, perleidimo ar kitokio perdavimo. Nudėvimoji turto 

vertė apskaičiuojama iš turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainos atėmus likvidacinę vertę, kuri visiems 

ilgalaikio materialiojo turto objektams lygi 1 EUR. 

Finansine nuoma (lizingu) pripažįstama nuoma, kai pagal nuomos sąlygas visa rizika ir nauda, susijusi 

su turto nuosavybe, iš esmės perduodama Įmonei. Lizinguojamo turto apskaita nesiskiria nuo nuosavo 

turto apskaitos. Palūkanos bei kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos finansinėmis sąnaudomis tuo 

laikotarpiu, kuomet jos buvo patirtos. 

Pelnas ar nuostoliai, susidarę perleidus ilgalaikį materialųjį turtą, apskaičiuojami lyginant gautas 

pajamas su to turto balansine verte. Sandorio rezultatas pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitos 

kitos veiklos pajamų arba sąnaudų straipsnyje.
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Bendrovėje nenaudojamas nusidėvėjęs turtas yra nurašomas. Ilgalaikis materialusis turtas, 

nebenaudojamas įmonės veikloje ir laikomas pardavimui, balanse yra įtraukiamas į atsargų straipsnį.

Kiekvienų ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė atlieka ilgalaikio materialaus turto inventorizaciją. 

Kiekvieno atskiro turto vieneto likutinė vertė peržiūrima, siekiant nustatyti jos nuvertėjimą. 

Jei pastebimas nuvertėjimas, apskaičiuojama to turto atsiperkamoji vertė. Atsiperkamoji vertė 

apskaičiuojama kaip didesnė iš dviejų verčių: grynoji realizacinė arba turto naudojimo vertė. Nuostolis 

dėl turto nuvertėjimo apskaitomas, kai turto vieneto apskaitinė vertė viršija atsiperkamąją vertę. Dėl 

turto nuvertėjimo patirti nuostoliai yra apskaitomi pelno (nuostolių) ataskaitoje.

(d) Finansinis turtas

Finansinis turtas apima pinigus ir pinigų ekvivalentus, gautinas sumas, suteiktas paskolas bei 

pardavimui skirtas investicijas.

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Bendrovė gauna arba pagal vykdomą sutartį 

įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Gautinos sumos vertinamos įsigijimo savikaina, atėmus 

nuostolį dėl vertės sumažėjimo. Pinigai ir pinigų ekvivalentai vertinami įsigijimo savikaina. Suteiktos 

paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina.

Pardavimui skirtos investicijos yra investicijos, kurias Bendrovė įsigijo su tikslu parduoti arba siekiant 

gauti pelno iš trumpalaikių investicijų kainos svyravimų. Pardavimui skirtos investicijos įsigijimo 

momentu įvertinamos įsigijimo savikaina, vėliau kiekvieną kartą rengiant finansines ataskaitas – tikrąja 

verte.

Jei tikėtina, kad Bendrovė negalės atgauti gautinų sumų, pripažįstamas nuostolis dėl vertės 

sumažėjimo, kuris apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp turto vertės ir dabartines būsimųjų pinigų 

srautų, diskontuotų taikant efektyviąją palūkanų normą, vertės.

(e) Gautinos sumos

Gautinos sumos pripažinimo metu yra įvertinamos įsigijimo savikaina. Vėliau trumpalaikės gautinos 

sumos yra apskaitomos įvertinus jų vertės sumažėjimą. Skola, kurios sumokėjimo terminas yra 

pasibaigęs daugiau kaip prieš keturis mėnesius, kol vyksta jos išieškojimo procedūra, laikoma 

abejotina. Abejotinos skolos pripažįstamos ataskaitinio laikotarpio veiklos sąnaudomis. Atgavus 

anksčiau pripažintas abejotinomis skolas, mažinamos ataskaitinio laikotarpio abejotinų skolų sąnaudos.

Gautinų sumų (skolų) perleidimo sandoris (faktoringas be regreso teisės) laikomas skolų pardavimu ir 

jos nurašomos iš karto. Jei skolų perleidimo sandoris nenumato perdavimo rizikos ir skolų pirkėjas gali 

atsisakyti sandorio, jis registruojamas kaip skolinimasis, garantuotas užstatu.

(f) Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Pinigus sudaro pinigai banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentai yra likvidžios investicijos, lengvai 

konvertuojamos į žinomą pinigų sumą. Tokių investicijų terminas paprastai neviršija trijų mėnesių, o 

vertės pokyčių rizika yra labai nežymi.

(g) Ateinančių laikotarpių sąnaudos

Ateinančių laikotarpių sąnaudos susidaro, kai Bendrovė per ataskaitinį ir ankstesnius ataskaitinius 

laikotarpius sumokėjo už būsimais laikotarpiais teiktinas tęstinio pobūdžio paslaugas, už kurias 

sumokėtos sumos bus tolygiai pripažįstamos sąnaudomis ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, kai 

bus patiriamos.
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(h) Nuosavas kapitalas ir rezervai

Bendrovės nuosavą kapitalą sudaro apmokėta įstatinio kapitalo dalis, akcijų priedai, privalomasis 

rezervas, perkainojimo rezervas ir nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai).

Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominaliąja verte. Suma, gauta už parduotas akcijas, 

viršijanti jų nominaliąją vertę, yra apskaitoma kaip akcijų priedai. Sąnaudos, susijusios su naująja akcijų 

emisija, mažina akcijų priedus. Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažįstamas pelnas arba nuostoliai iš 

nuosavų akcijų pardavimo, išleidimo ar anuliavimo.

Pagal LR Akcinių bendrovių įstatymą privalomasis rezervas turi sudaryti 1/10 įstatinio kapitalo vertės. 

Kol bus pasiektas nustatytas privalomo rezervo dydis, Bendrovės atskaitymai į jį turi sudaryti ne 

mažiau kaip 1/20 grynojo pelno. Nustatytą dydį viršijanti privalomojo rezervo dalis gali būti perskirstyta 

skirstant Bendrovės pelną. Privalomasis rezervas, panaudotas Bendrovės nuostoliams dengti, turi būti 

sudaromas iš naujo.

Nepaskirstytojo pelno (nuostolių) straipsnyje parodomas per ataskaitinį ir ankstesnius laikotarpius 

uždirbtas, bet dar nepaskirstytas pelnas arba nepadengti nuostoliai.

Pelno paskirstymas Bendrovės apskaitoje registruojamas tada, kai savininkai priima sprendimą pelną 

paskirstyti, t.y. akcininkų susirinkimo dieną, neatsižvelgiant į tai, kada jis buvo uždirbtas.

(i) Finansiniai įsipareigojimai

Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tada, kai Bendrovė prisiima įsipareigojimą sumokėti 

pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Mokėtinos sumos už prekes ir paslaugas vertinami įsigijimo 

savikaina, t. y. gauto turto ar paslaugų verte. Paskolos pradžioje yra apskaitomos įsigijimo savikaina, o 

vėliau yra apskaitomos amortizuota savikaina. Sukauptos palūkanos apskaitomos kitų mokėtinų sumų 

straipsnyje.

Finansiniai įsipareigojimai apima mokėtinas sumas už gautas prekes ir paslaugas, paskolas bei 

finansinio lizingo įsipareigojimus ir obligacijas.

Trumpalaikiais įsipareigojimais yra laikomi įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vienerius metus 

nuo balanso sudarymo datos.

(-) Atidėjinių apskaitos politika

Atidėjiniai Įmonėje formuojami įsipareigojimams pagal atlygintino laidavimo sutartis. Atlygintino 

laidavimo sutartys yra tokios sutartys, pagal kurias laidavimo suteikėjas privalo padengti laidavimo 

gavėjo patirtą konkretų nuostolį, kuris atsiranda dėl tam tikro skolininko neįvykdytų skolos priemonės 

sąlygų apraše nustatytų uždelstų ir neapmokėtų įsipareigojimų. Tokios finansinės garantijos 

suteikiamos kredito davėjams.

Atlygintino laidavimo suteikimo dieną į apskaitą traukiama tikėtinų nuostolių dėl tam tikro skolininko 

neįvykdytų skolos priemonės sąlygų apraše nustatytų uždelstų ir neapmokėtų įsipareigojimų suma. 

Tikėtinų nuostolių vertinimas atliktas remiantis sukaupta panašių sandorių istorine informacija, patirtų 

nuostolių suma, taip pat atsižvelgus į vadovybės vertinimus.
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(-) Abejotinų skolų pripažinimo politika

Abejotinomis skolomis yra pripažįstama investicijų dalis, kurių vartojimo kredito sutartys su 

vartojimo kredito gavėjais yra nutrauktos. Vartojimo kredito sutartys nutraukiamos esant Lietuvos 

Respublikos vartojimo kredito įstatymo 19 straipsnyje nustatytiems pagrindams. Tokių investicijų vertė 

nustatoma mažesne šių verčių: paskolos pirkimo metu sumokėta kaina; arba 60% investicijos vertės. 

Skirtumas tarp investicijos vertės ir pirkimo metu sumokėtos kainos arba 60% investicijos vertės yra 

pripažįstamos abejotinomis skolomis.

(j) Pardavimo pajamos

Visų priemonių, už kurias gaunamos palūkanos, palūkanų pajamos ir išlaidos yra traukiamos į apskaitą 

pagal kaupimo principą.

Tarpininkavimo mokesčio pajamos ir kitos pajamos yra traukiamos į apskaitą tuo momentu, kai 

atliekama atitinkama operacija, t.y. pinigų principu.

Kitos veiklos pajamoms yra priskiriamas naudoto ilgalaikio turto perleidimo pelnas, taip pat kitos 

pajamos, kurios nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet gaunamos iš trečiųjų asmenų, išskyrus 

finansinės veiklos pajamas ir pagautę. 

Finansinės veiklos pajamos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos teigiamas rezultatas, gautos 

palūkanos, pirkėjų sumokėtos baudos ir delspinigiai, gauti dividendai, investicijų vertės sumažėjimo 

atstatymas.

(k) Sąnaudos

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo ataskaitiniu 

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. 

Išlaidos, nesusijusios su ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti 

būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir finansinėse ataskaitose pateikiamos kaip turtas. 

Pardavimo savikaina – tai Bendrovėje per ataskaitinį laikotarpį patirtos išlaidos, tenkančios per 

ataskaitinį laikotarpį suteiktoms paslaugoms. Į šį straipsnį įskaitoma tik ta išlaidų dalis, kuri susijusi su 

paslaugomis, parduotomis per ataskaitinį laikotarpį.

Bendrosios ir administracinės sąnaudos parodo per ataskaitinį laikotarpį patirtas išlaidas, susijusias 

su tipine Bendrovės veikla ir sudarančias sąlygas ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti, bet 

nepriklausančias nuo parduoto produkcijos, prekių ir paslaugų kiekio. Šios sąnaudos pripažįstamos, 

registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinėse ataskaitose tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada jos 

patiriamos.

Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio turto pardavimo nuostolis, taip pat kitos 

sąnaudos, kurios nėra susijusios su tipine Bendrovės veikla, bet patirtos kitos veiklos pajamoms 

uždirbti. 

Finansinės veiklos sąnaudos – tai valiutos kurso pasikeitimo įtakos neigiamas rezultatas, sumokėtos 

baudos ir delspinigiai, palūkanos ir įsipareigojimo mokesčiai, susiję su finansinėmis skolomis, 

investicijų vertės sumažėjimas.

(l) Pelno mokestis ir atidėtasis pelno mokestis

Pelno mokesčio apskaičiavimas yra paremtas LR pelno mokesčio įstatymo reikalavimais. Įmonei 

taikomas pelno mokesčio tarifas – 15%.
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Atidėtasis pelno mokestis yra apskaitomas naudojant įsipareigojimų metodą ir sukuriamas nuo 

laikinųjų skirtumų tarp turto ar įsipareigojimo apskaitinės vertės balanse ir to turto ar įsipareigojimo 

mokesčių bazės esančios Bendrovės finansinėse ataskaitose. Atidėtasis pelno mokestis 

apskaičiuojamas pagal mokesčių tarifus (ir įstatymus), kurie buvo priimti ar iš esmės galiojo balanso 

dieną, ir tikimasi, kad jie galios, kai atidėtasis pelno mokesčių turtas bus realizuotas ar bus padengtas 

atidėtasis pelno mokesčių įsipareigojimas.

(m) Užsienio valiutos

Visi valiutiniai straipsniai balanse yra įvertinti eurais, taikant balanso datos valiutos kursą. Įsigijimo 

verte apskaitomas už užsienio valiutą pirktas turtas balanse įvertinamas eurais, taikant įsigijimo metu 

galiojusį valiutos kursą. Sandoriai užsienio valiuta yra įvertinti eurais pagal sandorio dienos valiutos 

kursą. Skirtumai, kurie susidaro apmokėjus valiutiniuose straipsniuose užregistruotas sumas kitu 

valiutos kursu yra pripažįstami ataskaitinio laikotarpio pelnu arba nuostoliais.

(n) Apskaitiniai Įvertinimai, rengiant finansines ataskaitas

Rengiant finansines ataskaitas, vadovybei reikia padaryti tam tikras prielaidas ir įvertinimus, kurie 

įtakoja pateiktas turto, įsipareigojimų, pajamų bei sąnaudų sumas bei neapibrėžtumų atskleidimą. 

Ateityje įvyksiantys įvykiai gali pakeisti prielaidas, naudotas atliekant vertinimus. Tokių įvertinimų 

pasikeitimų rezultatas bus apskaitomas finansinėse ataskaitose, kai tik atsiras.

(o) Klaidų taisymas ir perklasifikavimai

Bendrovė esmine klaida laiko klaidą, kuri sudaro daugiau kaip 5% ataskaitinio laikotarpio grynojo 

pelno. 

Jeigu ataskaitiniais metais pateikiama informacija yra kitaip suklasifikuota, tai palyginamieji metai taip 

pat perklasifikuojami, kad būtų palyginami skaičiai. 

(p) Neapibrėžtieji įsipareigojimai ir turtas 

Neapibrėžtieji įsipareigojimai - tai būsimieji įsipareigojimai, kurie gali atsirasti iš praeities įvykių ir 

kuriuos gali patvirtinti arba paneigti Bendrovės nekontroliuojami neapibrėžti būsimieji įvykiai arba iš 

praeities įvykių atsiradę esami įsipareigojimai. Balanse jie yra neatspindėti, nes tokių įsipareigojimų 

suma negali būti patikimai nustatyta ir (arba) nėra tikėtina, kad juos reikės įvykdyti. Informacija apie 

juos pateikiama aiškinamajame rašte. 

Neapibrėžtasis turtas - tai turtas, kuris dėl Bendrovės nekontroliuojamų įvykių ateityje gali priklausyti 

Įmonei ir teikti jai ekonominės naudos. Informacija apie tikėtiną turtą pateikiama aiškinamajame rašte. 

(q) Poataskaitiniai įvykiai

Poataskaitiniai įvykiai - tai ūkiniai įvykiai, kurie įvyksta per laikotarpį nuo balanso datos iki datos, kai 

finansinės ataskaitos yra parengtos, pasirašytos Bendrovės vadovo ir pateiktos tvirtinimui. 

Poataskaitiniai įvykiai, kurie suteikia papildomos informacijos apie Bendrovės padėtį balanso sudarymo 

dieną (koreguojantys įvykiai), yra atspindimi finansinėse ataskaitose. Poataskaitiniai įvykiai, kurie nėra 

koreguojantys įvykiai, yra aprašomi pastabose, jeigu tai yra reikšminga.
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1. Ilgalaikis nematerialus turtas

Rodikliai Programinė įranga Iš viso

Įsigijimo vertė

2018 m. gruodžio 31 d.  566 866  566 866 

Įsigyta  164 378  164 378 

Nurašyta (-)  --- 

Perklasifikavimai  --- 

2019 m. gruodžio 31 d.  731 244  731 244 

Įsigyta  415 510  415 510 

Nurašyta (-)  --- 

Perklasifikavimai  --- 

2020 m. gruodžio 31 d.  1 146 754  1 146 754 

Sukaupta amortizacija

2018 m. gruodžio 31 d.  251 864  251 864 

Priskaityta už laikotarpį  160 203  160 203 

Nurašyta (-)  --- 

Perklasifikavimai  --- 

2019 m. gruodžio 31 d.  412 067  412 067 

Priskaityta už laikotarpį  170 157  170 157 

Nurašyta (-)  --- 

Perklasifikavimai  --- 

2020 m. gruodžio 31 d.  582 224  582 224 

Balansinė vertė

2018 m. gruodžio 31 d.  315 002  315 002 

2019 m. gruodžio 31 d.  319 177  319 177 

2020 m. gruodžio 31 d.  564 530  564 530 

Ilgalaikio nematerialaus turto nuvertėjimo požymių nenustatyta.

III. PASTABOS
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2. Ilgalaikis materialusis turtas

Rodikliai Kita įranga, prietaisai, 
įrankiai ir įrenginiai Iš viso

Įsigijimo vertė

2018 m. gruodžio 31 d.  31 398  31 398 

Įsigyta  8 404  8 404 

Nurašyta (-)  --- 

Perklasifikavimai  --- 

2019 m. gruodžio 31 d.  39 802  39 802 

Įsigyta  41 809  41 809 

Nurašyta (-)  (1 439)  (1 439)

Perklasifikavimai  --- 

2020 m. gruodžio 31 d.  80 172  80 172 

Perkainavimas /nuvertėjimas

2018 m. gruodžio 31 d.  --- 

Perkainota (+), nuvertinta (-)  --- 

Nudėvėta per laikotarpį  --- 

2019 m. gruodžio 31 d.  ---  --- 

Perkainota (+), nuvertinta (-)  --- 

Nudėvėta per laikotarpį  --- 

2020 m. gruodžio 31 d.  ---  --- 

Sukauptas nusidėvėjimas

2018 m. gruodžio 31 d.  19 241  19 241 

Priskaityta už laikotarpį  7 885  7 885 

Nurašyta (-)  --- 

Perklasifikavimai  --- 

2019 m. gruodžio 31 d.  27 126  27 126 

Priskaityta už laikotarpį  10 753  10 753 

Nurašyta (-)  (35)  (35)

Perklasifikavimai  --- 

2020 m. gruodžio 31 d.  37 844  37 844 

Balansinė vertė

2018 m. gruodžio 31 d.  12 157  12 157 

2019 m. gruodžio 31 d.  12 676  12 676 

2020 m. gruodžio 31 d.  42 328  42 328 

Ilgalaikio materialaus turto nuvertėjimo požymių nenustatyta
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3. Finansinis turtas

2020-12-31 2019-12-31

Investicijos į dukterines įmones  163 500 

Investavimo veiklos skolininkai  1 740 153  2 282 563 

Vertės sumažėjimas (-)  (98 209)  (204 003)

IŠ VISO:  1 805 444  2 078 560 

Finansiniais metais Bendrovė įsigijo dukterinę įmonę (Finomark, UAB, įm. k. 305538582).

4. Per vienus metus gautinos sumos

2020-12-31 2019-12-31

Pirkėjų skolos  58 837  27 429 

Investavimo veiklos skolininkai  747 138  341 073 

Kitos  gautinos sumos  12 392  --- 

Abejotinos skolos (-)  (34 675)  (30 493)

IŠ VISO:  783 692  338 009 

5. Pinigai ir pinigų ekvivalentai

2020-12-31 2019-12-31

Klientų pinigai  6 738 659  3 534 227 

Pinigai komercinių bankų sąskaitose  78 446  104 564 

Pinigai Lietuvos banke  6 594 083  3 384 463 

Pinigai kelyje  66 130  45 200 

Įmonės pinigai  498 598  399 306 

Pinigai komercinių bankų sąskaitose  452 268  396 736 

Pinigai Lietuvos banke  46 330  2 570 

IŠ VISO:  7 237 257  3 933 533 
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6. Įstatinio kapitalo struktūra

Rodikliai Akcijų skaičius Suma

Akcinio kapitalo struktūra finansinių metų pabaigoje

1. Pagal akcijų rūšis

1.1. Paprastosios akcijos  3 878 402  1 706 497 

1.2. Privilegijuotosios akcijos

1.3. Darbuotojų akcijos

1.4. Specialiosios akcijos

1.5. Kitos akcijos 

IŠ VISO:  3 878 402  1 706 497 

2. Valstybės arba savivaldybių kapitalas

3. Savos akcijos, kurias turi pati įmonė

4. Akcijos, kurias turi dukterinės įmonės

Visos akcijos 2020 m. gruodžio 31 d. buvo apmokėtos. 

7. Pelno paskirstymo projektas

Straipsniai Metai Suma

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai) 2019-12-31  (1 381 852)

Grynasis finansinių metų rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (121 896)

Paskirstytinas rezultatas - pelnas (nuostoliai) 2020-12-31  (1 503 748)

Akcininkų įnašai nuostoliams padengti

Pervedimai iš rezervų

Paskirstytinas pelnas  (1 503 748)

Pelno paskirstymas:

- į įstatymo numatytus rezervus

- į kitus rezervus

- dividendai

- kiti

Nepaskirstytasis rezultatas – pelnas (nuostoliai)  (1 503 748)

8. Atidėjiniai

Bendrovė formuoja atlygintinio laidavimo (“Užtikrinimo fondo“ paslauga) atidėjinius įsipareigojimams 

pagal atlygintinio laidavimo sutartis dengti. Finansinių metų pabaigai suformuota 244 820 EUR 

atidėjinių. Praėjusių finansinių metų pabaigoje buvo suformuota 248 670 EUR atidėjinių.
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9. Finansinės skolos

2020-12-31 2019-12-31

Ilgalaikiai įsiskolinimai (nuo 2 iki 5 metų)  912 405  1 620 971 

Iš susijusių įmonių gautos paskolos  806 954  520 971 

Obligacijos  1 100 000 

Mokesčių įsipareigojimai  105 451 

Trumpalaikiai įsiskolinimai  1 109 722  453 235 

Iš susijusių įmonių gautos paskolos  ---  445 000 

Iš susijusių įmonių gautų paskolų palūkanos  9 722  8 235 

Obligacijos  1 100 000 

IŠ VISO:  2 022 127  2 074 206 

Obligacijų užtikrinimui yra įkeista finansinio turto už 1 430 000 EUR.

10. Mokėtinos sumos per vienerius metus

2020-12-31 2019-12-31

Avansu gautos sumos  606  403 

Prekybos mokėtinos sumos  162 871  104 026 

Darbo užmokesčio įsipareigojimai  41 115  25 061 

Atostoginių kaupiniai  33 221  26 563 

Socialinio draudimo įsipareigojimai  23 871  10 527 

GPM įsipareigojimai  27 463  8 919 

Pelno mokesčio įsipareigojimai  16 090 

Klientų laikomi pinigai NEO Finance sąskaitose  6 714 806  3 489 227 

Klientų laikomi pinigai NEO Finance sąskaitose - pinigai 
kelyje  45 000 

Savininkų įnašai įstatiniam kapitalui

Kitų mokesčių įsipareigojimai  40 851 

Kitos mokėtinos sumos  3 666  1 300 

IŠ VISO:  7 064 560  3 711 026 

11. Pajamos

2020 2019

Pardavimo pajamos  2 482 981  1 723 506 

Mokėjimų veiklos pajamos  476 241  178 283 

Vartojimų kredito davėjo veiklos pajamos  270 301  258 553 

P2P skolinimo veiklos pajamos  1 736 439  1 286 670 
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Finansavimo sandorio tarpininkavimo pajamos nėra apmokamos sutarties sudarymo metu, bet 

įplaukos yra proporcingai išdalinamos per visą paskolos laikotarpį ir yra surenkamos kredito 

gavėjui grąžinant kiekvieno mėnesio įmoką. 2020 gruodžio 31 d. dar negautų tarpininkavimo pajamų, 

priskaičiuojamų nuo iki 2020 gruodžio 31 d. išduotų paskolų, likutis buvo 5 945 158 EUR . 2019 gruodžio 

31 d. dar negautų tarpininkavimo pajamų, priskaičiuojamų nuo iki 2019 gruodžio 31 d. išduotų paskolų, 

likutis buvo 4 576 812 EUR.

12. Sąnaudos

2020 2019

Pardavimo savikaina  1 597 082  1 531 910 

Suteiktų paslaugų savikaina  1 597 082  1 531 910 

Bendrosios ir administracinės sąnaudos  922 928  1 001 886 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas  374 104  362 171 

Užtikrinimo fondo kaupimų sąnaudos  3 850  89 555 

Audito sąnaudos  12 900  7 022 

Nusidėvėjimas  169 931  168 088 

Kitos sąnaudos  362 143  375 050 

13. Finansinė ir investicinė veikla

2020 2019

Pajamos  12 380 

Teigiama valiutų kursų įtaka

Kitos finansinės investicinės veiklos pajamos  12 380 

Sąnaudos  36 680  65 249 

Palūkanos

Dukterinių įmonių akcijų vertės sumažėjimas  32 000  65 000 

Neigiama valiutų kursų įtaka  180  99 

Delspinigiai  4 500  150 

IŠ VISO:  (24 300)  (65 249)



38

14. Pelno mokesčio sąnaudos

2020 2019

Pelnas prieš mokesčius  (69 413)  (880 946)

Pelno mokesčio tarifas 15% 15%

Pelno prieš apmokestinimą padidinimo suma  532 295  705 942 

Pelno prieš apmokestinimą sumažinimo suma 
suma  105 326  12 379 

Atskaitymai paramai

Atskaityta veiklos nuostolių suma (su perimtais 
nuostoliais)  250 289 

Apmokestinamo pelno sumažinimo suma dėl 
investicijų

Deklaruojamas biudžetui mokėtinas pelno 
mokestis  16 090  --- 

Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų tarp 
mokestinės ir finansinės atskaitomybės pokytis  (242 626)  265 020 

Atidėto pelno mokesčio  sąnaudos (pajamos)  36 394  (39 753)

Ankstesniųjų metų pelno mokesčio deklaracijų 
koregavimo suma

Pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)  52 484  (39 753)

Pelno mokesčio efektyvus tarifas  ---  --- 

15. Kitas ilgalaikis turtas

2020 m. 2019 m.

Atidėto pelno mokesčio turtas 375 650 412 044

Kitas ilgalaikis turtas 4 138

Iš viso 375 650 416 182

16. Ryšiai su vadovais ir kitais susijusiais asmenimis

Administracijos vadovui per 2020 metus buvo išmokėta 40 712 EUR darbo užmokesčio (2019 metais 37 

504 EUR). Jokių kitų pajamų, paskolų, suteiktų garantijų, išmokų, administracijos vadovas negavo. 

17. Susiję asmenys

Mokėtinos sumos Gautinos sumos

Susijusios šalys 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31

Reikšmingą  balsų  skaičių  turintys 
akcininkai  200 938 

Patronuojanti įmonė  1 091  243 472 

Dukterinės įmonės

Kiti susiję asmenys  758 712  541 222  2 972  186 

Iš viso  759 803  985 632  2 972  186 
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Gautos pajamos Pirkimai

Susijusios šalys 2020 2019 2020 2019

Reikšmingą  balsų  skaičių  turintys 
akcininkai  12 500 

Patronuojanti įmonė  31 100  43 168 

Dukterinės įmonės

Kiti susiję asmenys  4 470  5 712  172 400  185 921 

Iš viso  4 470  5 712  203 500  241 589 

18. Apskaitos politikos keitimas

Bendrovėje 2020 metais apskaitos politikos pakeitimų nebuvo.

19. Bendrovės teisės ir įsipareigojimai, nenurodyti balanse

Bendrovės įsipareigojimai pagal atlygintinio laidavimo sutartis 2019 gruodžio 31 d. sudarė 3 080 478 

EUR. Bendrovė su paskolos davėjais, kurie investuodami pasirenka „Užtikrinimo fondo“ paslaugą, 

pasirašo atlygintino laidavimo sutartis. Šių sutarčių pagrindu Bendrovė laiduoja paskolos davėjui už 

tinkamą prievolių, kylančių iš vartojimo kredito sutarčių, vykdymą.

Bendrovė nedalyvauja teismo procesuose, kurių baigtis galėtų turėti ženklią įtaką Bendrovės finansinei 

būklei ar finansiniams rezultatams (2019 m. gruodžio 31 d. nepasibaigusių skolų išieškomų teismuose 

suma sudarė 334 735 Eur).

20. Neapibrėžtieji įsipareigojimai

Ataskaitinių metų pabaigoje Bendrovė neturėjo neapibrėžtų įsipareigojimų.

21. Poataskaitiniai įvykiai

Bendrovė 2021 metų kovo mėnesį gavo 75 tūkst. EUR paskolą iš įmonės UAB “Era Capital”.

2021-02-19 direktoriaus pareigas perėmė Aleksėjus Loskutovas, pakeitė iki tol direktores pareigas 

užėmusią Aivą Remeikienę.

Lietuvoje dėl COVID-19 viruso 2020 m. kovo 16 d. buvo paskelbtas karantinas, kuris tęsiasi ir ataskaitų 

pasirašymo  dieną. Bendrovės veikla karantino metu nėra tiesiogiai apribota ir veikla yra vykdoma kaip 

iki tol.

22. Nebalansiniai įsipareigojimai

Iki 2020 gruodžio 31 d. Bendrovė, veikdama kaip tarpusavio skolinimo platformos operatorė ir vartojimo 

kredito davėja, išmokėjo vartojimo kredito lėšų bendrai 63 495 120 EUR sumai. Likusi neapmokėta 

kredito dalis 2020 gruodžio 31 d. siekė 34 210 707 EUR.

Finansinės ataskaitos sudarymo data
2021 m. kovo 24 d.
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