1.

KAS YRA SIMPLEFIN?

SIMPLEFIN1 yra sąskaitų finansavimo paslaugą teikianti įmonė, kurios klientai yra smulkus ir vidutinis
verslas (SVV).
SIMPLEFIN paslauga ypatinga tuo, kad siūlome finansuoti SVV išrašytas sąskaitas. Labai dažnai SVV
tiekdamas prekes ar teikdamas paslaugas didesnei įmonei, privalo laukti sąskaitos apmokėjimo 60,
90 ar daugiau dienų. Toks ilgas lėšų įšaldymas, ypatingai tuo atveju, kai įmonė yra maža ar vidutinė,
apriboja įmonės veiklą. Tai žinodama ir suprasdama, SIMPLEFIN komanda siūlo gauti dalį išrašytos
sąskaitos sumos per 48 val. nuo jos išrašymo. Ši paslauga ženkliai sutrumpina atsiskaitymo terminus,
todėl SVV gali greičiau atlaisvinti ilguose atsiskaitymuose įstrigusias įmonės lėšas, kurios yra labai
svarbios kasdieninėje įmonės veikloje. Be to, siūloma paslauga yra naudinga ir tuo, jog labai dažnai
smulkus verslas yra linkęs suteikti 5-10 proc. nuolaidą savo klientams mainais į išankstinį ar greitesnį
sąskaitos apmokėjimą. Taigi užtikrinus tinkamą SVV finansavimą, SVV tampa žymiai
konkurencingesniu, gali lengviau planuoti pinigų srautus, o esant reikalui, gauti finansavimą. Daugiau
informacijos apie pačią paslaugą, galite rasti internete, adresu: www.simplefin.lt.
2.

KAS PASKATINO ĮKURTI SIMPLEFIN?

2015 m. birželio 29 d. Lietuvos bankas kartu su Lietuvos Respublikos ūkio ministerija ir Lietuvos
Respublikos finansų ministerija išleido memorandumą, pavadinimu: „Pasiūlymai dėl priemonių,
skirtų alternatyviam smulkiojo ir vidutinio verslo finansavimui Lietuvoje skatinti“. Šiame
memorandume teigiama, kad 64 proc. Lietuvoje veikiančių įmonių yra priklausomos nuo bankų
paskolų, o didelė priklausomybė nuo finansavimo bankų paskolomis ilgainiui gali tapti reikšminga
kliūtimi SVV plėtrai. Pažymėjo, kad sėkmingai veikiančių ir tvarių alternatyvų SVV finansavimo
priemonių kol kas nėra.
Memorandume taip pat teigiama, kad bankų teikiamos paskolos ne visuomet yra optimali verslo
išorinio finansavimo priemonė. Savo veiklą finansuodami išimtinai paskolomis, verslo subjektai
prisiima su finansinių įsipareigojimų nevykdymu susijusią riziką. Tokiu atveju nepasinaudojama kitų
finansavimo šaltinių teikiamais privalumais, tokiais kaip dalijimasis rizika. Bankai paprastai paskolas
teikia didelėms įmonėms, kurios demonstruoja stabilų augimą ir turi pastovius pinigų srautus. 2015
m. antrąjį pusmetį Lietuvos banko užsakymu atliktos įmonių apklausos duomenimis, beveik 39 proc.
apklaustų mažų įmonių nurodė, kad jų prašymai pasiskolinti arba pakeisti esamų įsipareigojimų
sąlygas buvo atmesti, o didelių įmonių segmente tokių atvejų buvo vos 13,5 proc. Tai reiškia, kad
įmonės, turinčios didelį augimo potencialą, ir ateityje gali sukurti didelę pridėtinę vertę, bet vis dar
yra ankstyvoje vystymosi stadijoje, turi silpnesnes derybines galias, todėl finansavimą iš bankų gali
gauti ne tokiomis palankiomis sąlygomis arba apskritai jo negauti. Bankų reikalavimai užtikrinti
verslui skirto kredito grąžinimą kreditą imančio asmens laidavimu asmeniniu turtu dar labiau
komplikuoja kreditų suteikimą. SVV yra būtent tas segmentas, kuris turi didelį apyvartinių lėšų
poreikį, todėl alternatyvių finansavimo priemonių rinka galėtų kompensuoti mažėjantį bankinį
finansavimą.
Lietuvos banko atlikta įmonių apklausa dėl finansavimo2 atskleidžia, kad SVV dažnai susiduria su
sunkumais skolinantis iš kredito įstaigų. Ataskaitoje teigiama, kad SVV skolinimasis verslui buvo bent
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iš dalies ribotas ir tik 6,2 proc. apklaustų įmonių buvo visiškai patenkintos skolinimosi sąlygomis.
Apklausoje dalyvavusios įmonės nurodė, kad 2015 m. 2-ąjį pusmetį bankų nustatyti kreditavimo
standartai labiau griežtėjo, nei švelnėjo. Dažniausiai neigiamą požiūrį į skolinimą verslui išsakė mažo
ir vidutinio dydžio įmonės.
99,46 proc. Lietuvoje veikiančių ūkio subjektų, sudaro SVV, todėl galime suprasti, kokią didelę svarbą
šalies ekonomikai turi sėkminga SVV veikla. SVV yra vienas iš didžiausių ir svarbiausių Lietuvos
ekonomikos ramsčių. Taigi įvertinę, tai kad SVV susiduria su skolinimosi sunkumais įmonės veiklai,
bei tai, kad Lietuvos bankas įžvelgią naudą, kuriant alternatyvius SVV finansavimo šaltinius,
sukūrėme SIMPLEFIN paslaugą, skirtą SVV apyvartinio kapitalo finansavimui. Tai yra naujas verslo
finansavimo būdas, kuris neabejotinai palengvina SVV skolinimąsi. Sąskaitų finansavimas padeda
SVV greitai ir patraukliomis sąlygos (be turto įkeitimo, garantijų teikimo, ilgalaikių įsipareigojimų ir
pan.) gauti apyvartinių lėšų, kurias SVV galėtų naudoti tolimesnėje veikloje. Tikime, kad tokia
alternatyvi finansavimo paslauga palengvins SVV skolinimąsi.
SIMPLEFIN komanda džiaugiasi galėdama prisidėti prie tvarios Lietuvos ekonomikos plėtros,
bendradarbiaudama ir teikdama paslaugas SVV.




Pirmąjį finansavimą SIMPLEFIN suteikė 2016-04-26. Per šį trumpą laiką SIMPLEFIN iš viso sufinansavo
sąskaitų/suteikė paskolų už 140000 EUR.
Kol kas visos paskolos buvo grąžintos laiku (default ratio – 0);
Portfelio sudėtis – 60 % paskolos verslui;
40 % sąskaitų finansavimas (faktoringas)

Greitu metu pateiksime detalią įmonės prezentaciją su statistiniais rodikliais.
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