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Vastutuse välistamise klausel

Käesolevas presentatsioonis sisalduva informatsiooni on ette valmistanud Aalto Capital AG, registreeritud ärirahanduse ettevõte asukohaga München, Saksamaa, põhinedes mh meile IuteCrediti poolt antud

materjalidel.

Käesolevas presentatsioonis sisalduvat informatsiooni ei ole iseseisvalt üle kontrollitud ning see kuulub ajakohastamisele, täiendamisele, ülevaatamisele ja edasisele muutmisele. Presentatsiooni eesmärgiks ei ole

hõlmata kogu informatsiooni, mida tulevane investor võib vajada.

Kuigi siin sisalduv informatsioon on ettevalmistatud heas usus, ei ole ei laenusaaja ega selle aktsionärid, juhatajad, juhtkonna liikmed, esindajad, töötajad või nõustajad andnud, ega omanud volitust anda,

mistahes kinnitusi või garantiisid (otseseid või kaudseid), mis puudutavad või on seotud käesolevas presentatsioonis oleva informatsiooni täpsuse, usaldusväärsuse, kontrollituse või täielikkuse osas, või mistahes

muu kirjaliku või suulise informatsiooni osas, mis on kättesaadav või tehakse kättesaadavaks huvitatud isikule või tema nõustajatele (kogu sellist teavet nimetatakse informatsiooniks) ja sellega seonduv

vastutus on selgesõnaliselt välistatud, välja arvatud iga isiku osas seoses temapoolse pettusega.

Vastavalt sellele ei võta laenusaaja ega selle aktsionärid, juhatajad, juhtkonna liikmed, esindajad, töötajad või nõustajad vastutust ega aktsepteeri mistahes nõudeid, kas otseseid või kaudseid, selgesõnalisi või

viidatud, lepingulisi, seadusest tulenevaid või muid nõudeid, seoses siin sisalduva informatsiooni või mistahes arvamuste täpsuse või täielikkusega, või mistahes vigade, puudustega või valeteabega, või mistahes

kahjuga, mis tuleneb käesoleva presentatsiooni kasutamisest.

Käesolevas presentatsioonis sisalduv informatsioon on konfidentsiaalne teave ning Emitendi omand. See on kättesaadavaks tehtud üksnes ülaltoodud eesmärkidel. Adressaadile kättesaadavaks tehtud

presentatsiooni ja täiendavalt avaldatud konfidentsiaalset teavet tuleb hoida täielikult saladuses ning dokumente, mis sisaldavad niisugust informatsiooni, ei tohi reprodutseerida, kasutada või avaldada ilma

Emitendi eelneva kirjaliku nõusolekuta. Käesolevat presentatsiooni ei tohi mistahes ajal kopeerida, avaldada, reprodutseerida ega jagada ei tervikuna ega osaliselt ilma Emitendi eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Käesoleva presentatsiooni kättetoimetamisega nõustudes nõustub saaja Emitendi nõudel selle Emitendile tagastamisega.

Käesolevat presentatsiooni ei tohi käsitleda laenusaaja või tema aktsionäride, juhatajate, juhtkonna liikmete, esindajate, töötajate või nõustajate poolse investeerimisnõustamisena. Iga isik, kellele käesolev

presentatsioon on kättesaadavaks tehtud, peab hindama laenusaajat iseseisvalt, tehes eelnevalt sellised analüüsid ja saades nõustamist, mida ta peab vajalikuks.

Eelkõige hõlmavad siin sisalduvad hinnangud või prognoosid või arvamused olulisel määral subjektiivseid hinnanguid, analüüse ning eeldusi, ning iga saaja peaks nendes küsimustes ise veendumusele jõudma.

Käesoleva presentatsiooni väljastamist ega ühtegi osa sellest ei tohi käsitleda kui Emitendi kohustust mistahes tehinguga jätkata, samuti ei ole antud lubadust viia lõpuni mistahes arutelusid või läbirääkimisi

ühegi potentsiaalse investoriga. Ühelgi juhul ei ole laenusaaja vastutav mistahes tasude, kahju või kulude eest, mis on kantud seoses laenusaaja hindamise või analüüsimisega.

Käesolev presentatsioon ei kujuta endast (ega ole selle osaks) laenusaaja väärtpaberite pakkumist ega kutset nende müügiks või emiteerimiseks, ega üleskutset nende märkimiseks või ostmiseks, samuti ei ole

presentatsioon ega selle levitamise fakt aluseks ning sellele ei saa toetuda, samuti ei saa seda pidada mistahes ajendiks, lepingute sõlmimisel seoses vastavate väärtpaberitega.

Laenusaaja eeldab, et investor on erialase kogemusega varakas’ eraisik. Käesolev presentatsioon ei ole heaks kiidetud mistahes valitsusasutuse poolt.

Selle investorpresentatsiooni vastuvõtmisega kinnitab adressaat, ja vastutab selle eest, et ta on isikuks, kellele tohib seda presentatsiooni kätte toimetada või jagada ilma mistahes asjakohase jurisdiktsiooni

õigusakte rikkumata.

Seda presentatsiooni ei tohi avalikustada ühelegi teisele isikule ega kasutada ühelgi muul eesmärgil. Mistahes muu isik, kes selle esitluse saab, ei tohiks sellele tugineda või sellest lähtuvalt tegutseda.

Ei laenusaaja ega selle esindajad ei anna mingeid soovitusi esitluses käsitletud teemade osas.

Võimalikel investoritel, kes on huvitatud laenusaajasse investeerimisest, soovitatakse finantsinvesteeringute-, maksu- ja juriidilise nõu saamiseks konsulteerida sõltumatu professionaalse finantsnõustajaga.

Investorpresentatsiooni tuleks käsitleda tervikuna. Sellele esitlusele tuginemine laenusaajasse investeerimisel võib üksikisikule tekitada märkimisväärse riski kaotada kogu investeering ja see ei pruugi sobida

kõigile adressaatidele.
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Tarmo Sild
IuteCrediti kaasasutaja ja juht

• Pärast 1994. aastal kuldmedaliga gümnaasiumi

lõpetamist, otsustas mündiviske abil valida, kas

õppida pigem majandust või juurat. Tarmo on

omandanud magistrikraadi õigusteaduse erialal

Vrije Universiteit Brüsselis

• Tarmo alustas oma karjääri advokaadina 1999.

aastal ning oli advokaadibüroo LEXTAL asutaja-

partner ja juht kuni 2010. aastani

• Asutas IuteCrediti koos Allar Niinepuuga 2008.

aastal pärast hilisõhtust arutelu ühe inspireeriva

Eesti pankuriga

Kristel Kurvits
IuteCrediti finantsjuht

• Kristel on töötanud IuteCreditis alates 2017. aastast

• Ta on omandanud finantsjuhtimise magistrikraadi 

Estonian Business Schoolis

• 2000. aastal alustas MTÜ Eesti Pangaliidu finantsjuhi

ametikohal

• Varasemalt vastutas Kristel muuhulgas Ektornet Land 

Estonia OÜ (Swedbank Grupp) raamatupidamise ja 

kontserni ettevõtete finantsaruandluse eest

• Kristel alustas oma karjääri Hansa Leasing Inkasso OÜ-s 

(osa Hansapanga Grupist)
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• Ettevõtte ülevaade

• Tooted ja turud

• Laenuportfell

• Finantsandmed

• Võlakirjad

IuteCredit on fintech ettevõte Eestist, 

kõige arenenumast digiühiskonnast. 

IuteCrediti asutajad Tarmo Sild ja Allar 

Niinepuu võtsid Eestist kaasa kogemuse

tööprotsesside digitaliseerimises ning 

tugeva korraarmastuse, mis olid aluseks 

edu ja finantssaavutuste kindlustamiseks. 
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2007

Asutamine 
Moldovas

Albaania 
turule 

sisenemine

Põhja-
Makedoonia ja 

Kosovo turgudele 
sisenemine

Bosnia ja 
Herzegovina ning 

Bulaaria turule 
sisenemine, Kosovo 
litsentsi tühistamine

FT 1000 
Euroopa 
kiiremini 
kasvava 

ettevõtte seas

2015 2017 2019 2021

Eesti fintech Balkanimaades

1) LTM: viimased 12 kuud (last twelve months) perioodil 30.06.2020 – 30.06.2021
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• IuteCredit (“Iute”) on 2008. aastal loodud Eesti finantstehnoloogia ettevõte, mis

pakub eraisikutele finantsteenuseid Balkanimaades ja Moldovas. Iute tähendab

moldova keeles kiiret ja vürtsikat.

• Grupi tütarettevõtted teenindavad kliente Moldovas, Albaanias, Põhja-Makedoonias,

Bosnia ja Hertsegoviinas ning Bulgaarias. IuteCrediti peakontor 40 töötajaga asub

Tallinnas.

• IuteCredit pakub järelmakse ja väikelaene kuni 48 kuud, auto tagatisel laene kuni

72 kuuks, välkarveldusi ning muud teenuseid, näiteks sularaha väljamakseid

sularahaautomaadist ja Mastercardi krediitkaarti. IuteCredit ei paku kiirlaene.

• Kliendid saavad Iute teenuseid kasutada MyIute mobiilirakenduse, kaupluste ja

teenusepakkujate (mh rahvusvahelised teleoperaatorid Orange, VodaFone, Deutsche

Telekom, Mastercard, suurimad elektroonikakaubamajad jt), e-kaubanduse

platvormide, riiklike postiasutuste, harukontorite ja sularahaautomaatide võrgu kaudu.

• IuteCrediti võlakirjad on ainsa Eesti ettevõttena noteeritud Frankfurdi börsi

põhinimekirjas alates 2019. aasta augustist. Ettevõte on emiteerinud on 50 mln € eest

2023. aastal lunastuvaid 13% kupongimääraga võlakirju.

125+ mln €
Varade maht
(88 mil € laenuportfell
puhasväärtuses)

450+
Töötajat

150 000+
Aktiivset klienti
(750 tuh klienti
andmebaasis)

60+ mln €
Aastatulu LTM1)
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Turgu

6,9+ mln €
Puhaskasum LTM1)



Luua erakordne kogemus isiklikes rahaasjades. 

Järelmaksud. 

Välkmaksed.

• Personaalrahanduse tulevik põhineb kiiretel ja 
sujuvatel protsessidel ning järelmaksude tarbimisel. 

• Tulevikus on tavapärane, et jagame enda 
regulaarset sissetulekut mitmete graafikujärgsete 
maksete vahel, kus mõned neist on ka krediidi 
tagasimaksed.

• Järelmaksud peaksid olema kiiresti teostatavad ja 
muutuma seeläbi oma mugavuselt argipäeva 
lahutamatuks osaks.

• IuteCredit on osa sellest tulevikust.

Visioon Missioon

Väärtused Edu

Erakordne kogemus,               
ületades klientide ootusi

Iga kontakt = 
kiliendikogemus

Kõige kiiremad ja 
mugavamad

Disainime ja digitaliseerime laenuandmise ja kiirmaksete äriprotsesse
maksimaalses ulatuses

IuteCredit on fintech ettevõte... ...mida juhivad siiski inimesed.

Tõeline kliendikogemus luuakse siis, kui toimingud tehakse kergeks, 
kuid kliendil on alati võimalus meiega isiklikult vestelda või kohtuda.

Erakordse kogemuse pakkumine personaalrahanduse valdkonnas

Visioon ja missioon
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Aprill 2015 
Äri alustamine Albaanias

Oktoober 2014
50 000 klienti 

August 2008 
Esimese laenu 
väljastamine Moldovas

Veebruar 2011
10 000 klienti 

August 2016
• Käive üle 5 mln €
• 100 000 klienti 

Oktoober 2007
IuteCrediti 
asutamine 
Moldovas

Oktoober 2018
300 000 klienti

Veebruar 2019 
Sisenemine
Bulgaaria turule

Detsember 2019 
• Kosovo tegevusloa 

tühistamine
• Käive üle 50 mln € 

Veebruar 2020 
600 000 klienti

Märts 2021 
IuteCredit FT1000 
Euroopa kiireimini 
kasvava ettevõtte seas

Jätkusuutlik areng ja kasv kõigil turgudel

7

Kasvulugu

September 2017 
Äri alustamine Põhja-
Makedoonias

Oktoober 2020 
• MyIute mobiilirakendus

Detsember 2020 
10 mln € lisaemissioon 
Frankfurdi börsil

•Kaardivabad sularahaautomaadid
•MyIute rakendus biomeetrilise
signatuuriga
•Esimene kliendi sissemakse
•1 000 000 klienti
•C-ringi aktsiate emissioonMärts 2020 

COVID-19 stressitest 

728 000+

Juuni 2021 
• Esimene kaardivaba sularaha 

väljastav sularahaautomaat, 
kolmes riigs

Mai 2019 
Äri alustamine Bosnia
ja Hertsegoviinas

Juuli 2019 
• IuteCredit emiteeris 40 mln € 

väärtuses võlakirju 
• 500 000 klienti

November 2017 
• Äri alustamine Kosovos
• Käive üle 12 mln € 
• 200 000 klienti 

September 2018 
B-ringi aktsiate 
emissioon



Allar Niinepuu
Kommertsjuht

(al. 2008)

Tarmo Sild
Juht

(al. 2008)

• IuteCrediti kaasasutaja

• Tarmo omab kiitusega magistrikraadi õigusteaduses

• 20-aastane kogemus inimeste juhtimises, “ebaselge” 
asendamises “selgega”, “kaose” asendamises 
“struktuuriga” ning muudatuste juurutamisel vaatamata 
piiratud ressurssidele ja konkurentsile

• Nelja lapse isa

• Kristelil on magistrikraad finantsjuhtimises

• Rohkem kui 20-aastane kogemus, alustades 
raamatupidamise ja auditeerimise eest vastutavatel 
ametikohtadel, lõpetades kunstnikuna rahateenimises ja 
võidutiimi ehitamises

• Kahe lapse ema

• Tarvo on omandanud magistrikraadi õigusteaduses

• Liitus Iute meeskonnaga 2019. aastal, keskendudes kitsalt 
viivislaenude menetluse täiustamisele, mida laiendatakse 
peagi kogu riskijuhtimise valdkonnale

• 20-aastane kogemus juhtimises, eestvedamises, 
strateegilises äriarenduses ning erinevate rahvusvaheliste 
ettevõtetega konsulteerimises peamiselt juriidiliste ja 
finantsteenuste valdkonnas

• Kolme lapse isa

• Mart on lõpetanud London Business School Executive
Leadership programmi

• 18-aastane kogemus tehnoloogia loomise või 
rakendamise valdkonnas rahvusvahelistes finants-, 
logistika- ja telekommunikatsiooni kontsernides, olles 
kogenud inseneridest võitjameeskonna moodustamises

• Varasemalt olnud Omniva ja Bigbanki tehniline juht, 
samuti Swedbanki ja Telia operatsioonide juht

• Nelja lapse isa

Tarvo Rahumägi
Riskijuht

(al. 2021)

Mart Nael
Tehnoloogiajuht

(al. 2020)

Kristel Kurvits
Finantsjuht

(al. 2017)

• IuteCrediti kaasasutaja

• Allar lõpetas 1992. aastal Eesti Merehariduskeskuse 
laevameistri eriala 

• 20-aastane kogemus ettevõtluses jaekaubanduse 
valdkonnas ning asjade loomises, mille eest tavalised 
inimesed maksta soovivad

• Kolme lapse isa

• Göksu on lõpetanud Chicago Illinoisi ülikooli MBA ja MS 
MIS kõrgharidusega

• Enne IuteCreditiga liitumist on ta töötanud Chicagos 
Aonis IT-projektijuhina, juhtimiskonsultandina ettevõttes 
Peppers & Rogers Group, juhtinud Garanti BBVA 
kliendikogemuse ja CRM-i meeskondi ning vastutanud 
Hepsiburada kliendikogemuse haldamise eest

• Ühe lapse ema

Göksu Tugay
Kliendikogemuse juht

(al. 2019)

8

Juhtkond



IuteCredit 
Macedonia

DOOEL-Skopje

O.C.N.”IUTE 
CREDIT”S.R.L.

IutePay Bulgaria 
EOOD

IuteCredit Albania 
SHA

MKD IuteCredit 
BH d.o.o. Sarajevo

IuteCredit 
Bulgaria EOOD

IuteCredit Kosovo 
JSC

Velox Pay SH.P.K 

1) Luxemburgi seaduse all
2) Likvideerimisprotsessis 9

Juriidiline struktuur

Alarmo Kapital OÜ

IuteCredit           
Europe AS (ICE)

IuteCredit Põhja-
Makedoonia

(ICMK)

IuteCredit 
Moldova

(ICM)

IutePay Bulgaaria
(IutePay Bulgaria)

IuteCredit 
Albaania

(ICA)

IuteCredit Bosnia 
ja Hertsegoviina

(ICBIH)

IuteCredit Finance S.à r.l. 1) 

(ICF)

IuteCredit 
Bulgaaria

(ICBG)

IuteCredit 
Kosovo 2) (ICKO) 

50% (kaudne 
osalus)

100% 100% 100% 100%

50% (kaudne 
osalus)

89,82%

100%

10,18%

100%

100%

100%

Juhtkond
&

B-ringi investorid 

Velox Pay SH.P.K 
Albaania (Velox)

100%

Võlakirjade emitent 

Allar Niinepuu
Tarmo Sild and 

Kristi Sild



Keskkond

10

Juhtimine

• Paberimajanduse vältimine ning klientidega 

veebipõhiste ja paberivabade suhtluskanalite 

reklaamimine

• Kuus säästetakse ~125 000 paberilehte, mis 

võrdub 15 suure puuga

• Digitaalne revolutsioon Moldova turul 

kaardivabade sularahaautomaatidega, 

elimineerides seeläbi vajaduse plastikkaartide järele 

ning vähendades võimalikke plastjäätmeid

• Kõikides kontorites on taaskasutuse eesmärgil 

paberi kogumiskastid ning tualettides kasutatakse 

käte kuivatamiseks puhureid

• LED-lampide kasutamine ja plastjäätmete 

vähendamine

• Keskkonnasõbralik pakend ärilõuna kohale-

toimetamiseks

• Mittediskrimineerimise ja kaasamise poliitika 

rakendamine kõikides grupi ettevõtetes

• Tasakaalustatud sooline jaotuvus ettevõttes

• Töötajatele enesetäiendamisvõimaluste, täiend-

õppe, meeskonnatreeningute ja boonussüsteemi 

pakkumine

• Töötajate tervis ja turvalisus on esikohal

• IuteCredit on esimene ettevõte Eestist, mille 

võlakirjad on noteeritud Frankfurdi börsi 

põhinimekirjas

Sotsiaalne vastutus

Ühiskond

• Vastutustundlik laenamine täieliku läbipaistvuse, 

selge hinnakujunduse ja varjatud kuludeta

• Väheste pangandusteenustega turgude klientide  

finantseerimine nende igapäevaste põhivajaduste 

katmiseks ja elustiili parandamiseks 

• Mitmete hariduskampaaniate toetamine, et 

suurendada finantskirjaoskust; haiglatele 

annetamine ja spordiklubide sponsoreerimine

• 5000-eurone annetus Moldova Vabariiklikule 

kliinilisele haiglale "Timofei Moșneaga"

• #Granny_Stay_Home kampaania, et julgustada 

toitu koju toimetama Moldova eakatele

• Albaanias Tirana haiglale meditsiinivarustuse 

annetamine  ja toidupakkide jaotamine peredele 

ja pensionäridele

• Üle 100 meditsiinilise kaitseülikonna ja 

kvaliteetse kaitsemaski annetamine Moldova 

avalikkudele kliinikutele



Tehnoloogia

Laienemine

Strateegilised 
tulemuslikkuse 

näitajad

Tootevalik
Jätkusuutlik 

kasv

• Kõikide tegevusriikide kliendid saavad raha 

vastu võtta, maksta ja laenata MyIute 

rakenduse ja sularahaautomaatide võrgu 

kaudu 2022. aastaks

• Sujuva e-kaubanduse makse- ja 

krediidikogemuse loomine Iute riikides aastaks 

2022

• Investeerimistoodete valiku, sealhulgas 

noteeritud fikseeritud tulumääraga 

instrumendite ja dünaamiliste hoiuste loomine

• 1 miljon aktiivset klienti 2023. aasta lõpuks (HY21: 145 000)

• Aastane tulude ja bilansi suhe ületab 15% (HY21: 24%)

• Omakapitali ja bilansi suhe vähemalt 15% (HY21: 19%)

• Aastane tegevuskulude ja tulude suhe mitte üle 40% (HY21: 36%)

• Aastane omakapitali tootlus vähemalt 20% (HY21: 26%)

• Uue põhiprotsesside tehnoloogia New Core

rakendamine 4Q21-2022

• New Core on äriprotsesside, tehnoloogiate ja 

andmehalduse kogum, mis võimaldab klientidel ise 

hallata kiireid väikelaene, välkmakseid, 

investeerimistooteid ja mitut digitaliseeritud 

pangateenust skaleeritaval platvormil
• Uutele turgudele sisenemine 2022-2023

• Ettevõtete omandamine või asutamine

Rahvusvaheline neo-bank aastaks 2023
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Strateegia lühiülevaade



Põhisüsteemid

1)  2021. aasta teises kvartalis
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Elektroonilised kanalid

• Laenumootor – põhisüsteem, millel põhineb laenude väljastamine ja haldamine

kogu nende elutsükli jooksul. Otsuseid saab teha kas käsitsi või automaatselt,

lähtudes kliendi ja toote omadustest.

• Ülesannete haldamise mootor – keskne juhtimissüsteem kõigi äriprotsesside

haldamiseks. Algoritmid tagavad ülesannete optimaalse jaotamise inimeste vahel.

• Kliendihaldussüsteem – ühendab kliendiandmed üheks kliendiprofiiliks, mis

võimaldab kliente kontrollida ja hinnata ning saata sihitud sõnumeid ja pakkumisi.

• Andmed, analüüs ja aruandlus – andmeladu koondab 18 TB klientide ja laenude

andmeid ning koos analüüsi- ja aruandlusplatvormiga tagab nii arukad äriotsused

kui ka sisemise ja regulatiivse aruandluse.

• Tüvipank – süsteem töötleb igapäevaseid makseid ja tehinguid arveldus- ja

krediidikontol ning uuendab kontosid ja muid andmeid. 2022.a. käivitatakse

pangalitsentsi nõuetele vastav süsteem.

• Andmed on üles ehitatud Amazon Web Services avalikule pilveplatvormile, millle

on esmaklassiline kättesaadavus, mastaapsus, taastatavus ja turvalisus.

• MyIute – mobiilirakendus on peamine kanal klientidele IuteCrediti teenuste

pakkumiseks. Hetkel pakub see laenutoodetele iseteenindusfunktsioone, nagu

laenutaotlus, laenuteave, igakuised tagasimaksed ja personaalsed pakkumised.

• Veebipõhine identiteedi kontroll ja digiallkiri - Klientide registreerimine (sh

kliendi identiteedi kontrollimine tehisintellekti ja masinõppe abil ning AML

protseduurid) koos digiallkirja võimalustega käivitati 2021. aasta esimeses kvartalis.

2021. aasta II kvartalis allkirjastatati peaaegu 50% kõigist laenulepingutest

digitaalselt. Digiallkiri on välja töötatud avaliku võtme struktuuri (PKI) standardite

peal, eIDAS sertifikaat oodatakse 2022. I pooles.

• Digitaalse rahakoti teenused tehakse täies ulatuses kättesaadavaks MyIute

mobiilirakenduse abil 2022. aasta jooksul ja vastavuses litsentsidega.

• Sularahaautomaatide võrk – ööpäevaringsed kaardivabad laenu väljamaksed.

IuteCredit kasutab nii enda väljatöötatud sularahaautomaatide tarkvara- ja

riistvaralahendust kui ka partnerlusi olemasolevate sularahaautomaatide võrgu

pakkujatega. Sularahaautomaadid on Moldovas, Albaanias ja Põhja-Makedoonias.

Tehnoloogia ja kanalid

195 millionit 
Tehingut kuus

18 
Terabaiti andmeid

99.95% 
Süsteemide valmisolek

5 mil €
Iga-astased investeeringud 
tehnoloogiasse

50
Tarkvara inseneri
tiimis

50%
Laenulepingutest 
digiallkirjastatud 1)



• Ettevõtte ülevaade

• Tooted ja turud

• Laenuportfell

• Finantsandmed

• Võlakirjad

IuteCredit pakub klientidele osamaksetega 

laene, kus põhiosa, intressid ja muud tasud 

makstakse tagasi kokkulepitud graafiku 

alusel. IuteCrediti tasud ja tingimused on 

läbipaistvad. IuteCredit EI ole kiirlaenu-

ettevõte ning ei usu kõrge intressimääraga  

laenuandmisesse, mille eesmärk on ellu 

jääda järgmise palgapäevani. 
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Laenutoodete pakkumine
Praegused põhiteenusesed, samas kui digitaalse rahakoti teenuste osakaal on suurenemas

1) KKM: krediidi kulukuse määr (annual percentage rate / APR)
2) Moodustab 80% välja antud laenudest 14

Järelmaksud Väikelaenud Autolaenud

Osakaal portfellis 32% 58% 9%

Laenusumma Kuni 3200 EUR Kuni 3200 EUR Kuni 12 000 EUR

Laenu periood Kuni 48 kuud Kuni 48 kuud Kuni 72 kuud

Laenu suurus 25 – 3200 EUR 25 – 3200 EUR Kuni 12 000 EUR

KKM 1) Vahemik: 17,8 – 120%;

Kaalutud keskmine: 40%

Vahemik: 24 – 118%

Kaalutud keskmine: 50% 2)

Vahemik: 27 – 47,5%

Kaalutud keskmine: 35%

Tagasimaksmise struktuur Kindlaksmääratud kuised tagasimaksed Kindlaksmääratud kuised tagasimaksed Kindlaksmääratud kuised tagasimaksed

Komisjonitasu kokku Keskmine: 10% Keskmine: 27% Keskmine: 11%

Turud • Moldova

• Albaania

• Põhja-Makedoonia

• Bosnia ja Hertsegoviina

• Moldova

• Albaania

• Põhja-Makedoonia

• Bosnia ja Hertsegoviina

• Bulgaaria

• Moldova

• Albaania

• Bosnia ja Hertsegoviina

Turustuskanalid • Partnerid

• MyIute rakendus

• Online 
• Harukontorid
• Partnerid
• MyIute rakendus/sularahaautomaat

• Online

• Harukontorid

• Partnerid

Lisaks laenutoodetele mitmekesistab Iute oma tulubaasi 

pakkudes selliseid teenuseid nagu digitaalne rahakott, 

sularahaautomaadid ja Mastercardi krediitkaart



Digitaliseeritud kliendikogemus areneb kiiresti

15

MyIute Äpp

Mastercard
• Kontaktivaba maksmine
• Sularaha saadavus 24/7
• Internetimaksed
• Kasutatav välismaal
• Sularahaautomaadist raha väljavõtmine

Iseteeninduse kliendiplatvorm
• Kliendi veebipõhine tuvastamine ja 

kinnitamine/KYC
• Laenu taotlemine, saldo, tagasimaksegraafiku 

haldamine
• Mugav klienditeenindus (online vestlus)

Digitaalne rahakott (valmimisel)
• Kaardivaba ja virtuaalne mugavus

Internetimaksed (varsti tulemas)
• Osta kohe, maksa hiljem
• Välkmaksed
• Paindlikud järelmaksuvõimalused

Sularaha väljavõtmine sularahaautomaadist
• Oma automaatide võrk
• Klient juhib automaati nutitelefoni abil, ilma kaardita

Maksed poodides
• Osta kohe, maksa hiljem
• Välkmaksed
• Paindlikud järelmaksuvõimalused

Otsast lõpuni (end-to-end) kliendirakendus
• Biomeetriline laenulepingu allkirjastamine



Turgude ülevaade
Geograafiline diversifitseerimine

Väljaantud laenude osakaal laenuportfellis 30.06.2021 seisuga
1) Andmed 2021. aasta esimese poolaasta seisuga 16

Moldova Albaania 
Põhja-

Makedoonia 
Bosnia ja   

Hertsegoviina
Bulgaaria

Äri alustamine 2008 2015 2017 2019 Juuni 2021

Laene väljastatud 20211) (mln €) 27,5 28,8 15,8 2,5

Neto laenuportfell 1) (mln €) 35,8 33,9 15,5 2,8

Tulud kokku 1) (mln €) 10,0 9,0 3,5 0,9

EBITDA 1) (mln €) 3,9 4,7 1,1 -1,1

Allahindlused 1) (mln €) 3,4 2,8 1,7 0,7

Riigi rahvaarv (mln) 2,7 2,9 2,1 3,3 6,9

Tööealiste arv (mln) 0,9 1,4 0,8 1,3 3,4

SKP elaniku kohta (tuh $) 13,0 14,2 16,5 15,8 21,8

43
Harukontorit

1269
Aktiivset poodi

Valitud partneridKontorite ja partnerite võrgustik Uued riigid

IuteCrediti eesmärk on enne 2023. aastat 

saada ligipääs uutel turgudel täiendavalt 

vähemalt 20 miljonile inimesele

?

Peakontor



Seadusandlus

1) Vajalik on registreerimine ja Finantsturu riikliku komisjoni heakskiit
2) KKM varieerub sõltuvuse tõttu keskpankade intressimäärast 17

Riik Tooted Regulaator Litsents vajalik Kohaldatav regulatsioon Intressipiirang

Albaania

• Järelmaks

• Väikelaen

• Autolaen

Albaania Pank Jah

• Andmekaitse
• Tarbija taganemisõigus 
• KKM juhenddokument
• Rahapesu ja terrorismi rahandus
• Albaania Panga määrus

KKM (krediidi 
kulukuse määr) 
piirang puudub

Bosnia ja 
Hertsegoviina

• Järelmaks

• Väikelaen

• Autolaen

Bosnia ja Hertsegoviina 
Föderatsiooni 
pangandusagentuur (FBA)

Srpska Vabariigi 
pangandusagentuur (ABRS)

Jah

Jah

• Mikrokrediidipakkujate seadus 
• Isikuandmete kaitse
• Finantsteenuste kasutajate kaitse 
• Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine
• Põhikiri (Föderatsiooni pangandusagentuuri otsused)
• EIR väljaanne
• Vaikimisi intressimäär tasumata võlgadele 

KKM piirang 
puudub

Moldova

• Järelmaks

• Väikelaen

• Autolaen

Finantsturu riiklik komisjon 1) Ei

• Andmekaitse
• Tsiviilkoodeks
• Krediidiandjate seadus
• Tarbijakrediidilepingute seadus
• Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ja selle vastu võitlemise seadus

KKM piirang 
puudub 

Põhja-
Makedoonia

• Järelmaks

• Väikelaen

• Autolaen

• MasterCard

Rahandusministeerium Jah
• Andmekaitse
• Tarbija taganemisõigus
• KKM juhenddokument

KKM piirang 
47,5%2)

Bulgaaria

• Järelmaks

• Väikelaen

• Autolaen

Bulgaaria keskpank Jah

• Krediidiasutuste seadus
• Tarbijakrediidi seadus 
• Tarbijakaitse seadus 
• Isikuandmete kaitse seadus
• Rahapesu ja terrorismi rahastamise vastane seadus 

KKM piirang 41%
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Digitaalse rahakoti teenuste turg

Kiirete väikelaenude turg

Tegevuspiirkond

Iute praegusteks turgudeks on väikesed arenevad riigid, kus on individuaalsed

regulatiivsed sisenemiskünnised ning mis ei ole rahvusvaheliste krediidiasutuste

fookuses.

Ligipääsetavus toodetele

Krediiditooted ja digitaalne rahakott igale regulaarse (igakuise) sissetulekuga kliendile.

Investeerimisvõimalus igale kliendile, kellel on likviidset vara ning otsib

investeerimisvõimalusi.

Kiirus ja mugavus

Iseteenindusrakendus MyIute tehnoloogia kasutuselevõtmine kiirendab laenutaotluste

hindamise ja laenude väljastamise protsessi läbiviimist. Kiire reageerimine on oluline,

et klientidel oleks õigel ajal ligipääs laenurahale.

Õiglane ja nutikas riskide hindamise süsteem

360° riskiprofiil, mis põhineb sisestatud andmetel ja arenenud analüütikal, mis

baseerub ettevõtte reaalsetel tulemustel ja mahukatel andmebaasidel.

Läbipaistvus

Selge hinnakujundus igale kiirele teenusele. Aeg on raha. Laenu enneaegse

tagastamise korral ei kaasne trahve. Pangandusteenustevälised isikud muutuvad

läbipaistva krediidiajalooga maksejõulisteks klientideks.

Positsioneerimine ja mõju

Lon
g

Virtuaalne 
kliendi-
kogemus

Kliendi-
teenindus
kontoris

Kiire ja automatiseeritud

Käsitsi andmete töötlemine

Long

Krediidiajaloota 
klient

Maksejõuline klient Teemantklient

Väiksemad 
summad, 
kõrgem
KKM

Suuremad 
summad, 
madalam 
KKM

Lühike 
laenutähtaeg

Pikk 
laenutähtaeg



Isiklike andmete kogumine

Kontaktandmete kogumine

Andmete kontrollimine

Sisemise CRM-andmebaasi kontroll

Krediidiregistri kontroll

Kõne kontaktisikule

Tööandja informatsiooni kontroll

Sissetuleku kinnitus

Krediidiotsus

Taotlus

Faktid

Laenuotsus

Vastus

Allkirjastamine
& väljamakse

Tagasi-
maksmine

Järelmüük

0

60

36

24
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Laenu elutsükli põhiskeem

Laenu elutsükkel sarnaneb autole

19

Laenude väljastamine



Viivislaenude menetlemine 

20

Viivislaenude menetlemise ajajoon

Tulemuspõhine tegevus

Võimekad ettevõttesisesed meeskonnad, kes on 
pühendunud viivislaenude tagasimaksete kogumisele ja 
juriidilise võlgade menetlemise vältimisele

Ettevõtte IT-protseduuride parendamine

Maksejõuetute klientide statistika parandab 
krediidiriski juhtimist, andmetöötlust ja 
kliendikogemust

Kliendikeskne lähenemine 

Hilinenud klientidega suhtlevad kvalifitseeritud 
ja professionaalsed spetsialistid mitmete 
kõnede, SMS-ide ja kirjade kaudu.

Makse meeldetuletus   
SMS-i teel

Tähtaeg

3 päeva Väline 
võlamenetlus

Laenu tagasimaksmine

Laenu tagasimaksmist 
ei toimu

Makse meeldetuletused 
SMS-i, kõne ja kirja teel

Sisemine 
võlamenetlus

50 päeva

Lepingu
lõpetamine

60 päeva

Laenulepingust tulenevad 
nõuded kuuluvad täies 

ulatuses tasumisele

Lahenduse leidmine võlgade 
tasumiseks kas täies ulatuses 

tagasimaksmise või 
makseplaani kaudu

Võlanõuete müük



• Ettevõtte ülevaade

• Tooted ja turud

• Laenuportfell

• Finantsandmed

• Võlakirjad

Kuigi IuteCredit on fintech ettevõte inimes-

te ja masinate maailmas, on Iute kindlalt 

inimeste poolel. Paljusid protsesse saab 

digitaliseerida ja automatiseerida, kuid  

erakordset kogemust personaalrahanduse 

valdkonnas luuakse vaid isikliku kontakti 

ja tähelepanuga. IuteCredit kuulab oma 

klientide tagasisidet ja arvestab nendega.
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Puhasväärtuses laenuportfelli diversifikatsioon (mln €)

1) HY – 1. poolaasta (half year)
2) KKM: krediidi kulukuse määr (APR);  LTM: viimased 12 kuud  (last twelve months) perioodil 30.06.2020 – 30.06.2021
3) Andmed 30.06.2021 seisuga, laenuportfelli puhasväärtuse mahust

22

Laenu tähtaeg (kuudes) 3)

Laenuportfelli ülevaade

41%

38%

18%

3%

HY1)2021: €88,1m

55%33%

5%
7%

2018: €48,1m

90%

10%

2015 €5,1m

Moldova

Albaania

Põhja-Makedoonia

Bosnia ja Hertsegoviina

Kosovo

Bulgaaria

0,1%
1,5%

3,5%1,4%

20,5%

34,8%

38,2%

< 1

1 - 3

4 - 6

7 - 9

10 - 12

13 - 24

> 24

Laenu suurus (EUR) 3)

2,2%

9,4%

15,8%

13,8%

14,0%

44,8%

<100

100-250

250-500

500-750

750-1,000

>1,000

18 kuud
Keskmine laenu 
tähtaeg

177 355
Aktiivseid laene

600 EUR
Mediaan laenu-
summa suurus

56%
KKM LTM 2)



Viivislaenud (NPL-id)

23

Laenuportfelli kvaliteedi analüüs, HY2021

NPL-ide (50+ DPD) bruto- ja puhasväärtuse portfell

Viivislaenud (non-performing loans / NPL) on 50+ päeva üle tähtaja (days past

due / DPD) laenud. IuteCredit rakendab konservatiivset sisemist viivislaenude

määratlust ning on alati järginud IFRS 9-s ettenähtud ECL-i metoodikat. 2016. ja 2017.

aastal kajastas IuteCredit viivislaene kui 70+ DPD, 2015. aastal ja varem 90+ DPD.

IuteCredit loob ja arvestab eraldisi samaaegselt laenude väljastamisel.

IuteCrediti NPL-ide bruto- ja puhasväärtuse suhtarvud olid aastatel 2016-2020

stabiilsed, kuid Covid-19 pandeemial oli 2020. aasta II ja III kvartalis negatiivne mõju.

Mõlemad vähenesid, kuid ka taastusid COVID-eelse taseme suunas.

Maksejõuetuse indeks (Defaulted Performance index/ DPI)
DPI indeks mõõdab maksehäiretega klientidelt laekunud tegelikku summat nende võla

põhiosa vastu laenulepingu lõpetamisel.

DPI =
𝑇𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑡𝑢𝑑 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

𝑉õ𝑙𝑎 𝑝õℎ𝑖𝑜𝑠𝑎 𝑙𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔𝑢 𝑙õ𝑝𝑒𝑡𝑎𝑚𝑖𝑠𝑒𝑙

IuteCredit on alati keskendunud viivislaenude menetlemisele kui integreeritud, kuid

iseseisvale äriosale, millel on oma KPI, äriprotsessid ja meeskond. Enamik viivislaenude

tagasimaksetest suudavad 24 kuu ajajoone lõpus saavutada 60% ~ 70% laenu

põhiosast.

Laenuportfelli kvaliteet

<12%
Laenuportfellis 
NPL-e

86%

2%

12%
1. faas: toimivad laenud - 30 päeva
üle tähtaja

2. faas: 31 - 50 päeva üle tähtaja

3. faas: 50+ päeva üle tähtaja (NPL)

19,5%

11,8%

0%

10%

20%

30%

2016
Q1

2016
Q2

2016
Q3

2016
Q4

2017
Q1

2017
Q2

2017
Q3

2017
Q4

2018
Q1

2018
Q2

2018
Q3

2018
Q4

2019
Q1

2019
Q2

2019
Q3

2019
Q4

2020
Q1

2020
Q2

2020
Q3

2020
Q4

2021
Q1

2021
Q2

Bruto NPL-id / Bruto laenuportfell Neto NPL-id / Laenuportfelli puhasväärtus
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Klientide laenukäitumise indeks (CPI)

Covid-19 pandeemiaga seotud väljakutsed on ületatud

1) NPL – viivislaen (non-performing loan)
2) DPD – päevi üle tähtaja (days past due) 24

CPI 30 indeksi ajalugu

Pandeemia mõju CPI 0 indeksile nädalate lõikes

Klientide laenukäitumise indeks (Customer Performance Index / CPI) on IuteCrediti

loodud rahavoogudele keskenduv näitaja, mis on informatiivsem, kui NPL1)-ide

osakaalu näitaja. CPI mõõdab laenumaksete tegelikku laekumist võrdluses oodatavate

laenumaksetega, lähtudes klientidega sõlmitud laenulepingute maksegraafikutest.

CPI =
Tegelik laekumine

Oodatavad laenumaksed

CPI 0 väljendab laenu tagasimaksmist õigel päeval. Tagasimaksmist 30 päeva jooksul

tähtajast (CPI 30) peetakse normaalseks ja nn “tehniliseks viivituseks”. CPI 50+ (DPD2)

50+) kategoriseeritakse NPL-idena.

Tagasimaksete kvaliteet tagasi Covid-19 eelsel tasemel

CPI 0 ja 30 näitajad on aastate jooksul püsinud oma stabiilsetes vahemikes, kuid 2020.

aasta kevade alguses mõjutasid seda Covid-19 pandeemiaga seotud piirangud

(lockdown) ja klientidele antud maksepuhkused. Tänaseks on need näitajad taastunud

pandeemiaeelsetele tasemetele. 2021. aasta esimese poolaasta jooksul tehti kõikide

laenutoodete ja turgude lõikes keskmiselt 86,9% oodatavatest laenude

tagasimaksetest vastavalt laenulepingutele või maksimaalselt 30-päevase viivitusega.

Laenude tagasimaksmise dünaamika

Enamike laenude põhiosa makstakse tagasi 7. – 9. kuuks alates laenu väljastamisest,

mis on oluliselt lühem kui keskmine laenu tähtaeg (18 kuud). Laenu elutsükli lõpuks

saab IuteCredit umbes 135% väljamakstud summast. See peegeldab suurepärast

laenude tagastamise tõhusust ja laenuandmise kasumlikkust.

Klientide maksekäitumine

Covid-19 
piirangud

Piirangute 
lõdvenemine

2019 2020 2021

87,3%

79,7%

84,6%
86,7% 87,9% 86,9%

Q1
2020

Q2
2020

Q3
2020

Q4
2020

Q1
2021

Q2
2021

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2016 2017 2018 2019 2020 Q2 2021



Maksehäiretega klientide maksekäitumise indeks Defaulted

Performance Index (DPI)

1) As of 30.06.2021
25

Maksehäiretega laenude sissenõudmine 1)

• Maksehäiretega klientide maksekäitumise indeks (Defaulted Performance

Index (DPI) on üks indeksitest, mida IuteCredit kasutab:

DPI =
𝑇𝑒𝑔𝑒𝑙𝑖𝑘 𝑡𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑚𝑎𝑘𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑒𝑛𝑢𝑙𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔𝑢 ü𝑙𝑒𝑠ü𝑡𝑙𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒𝑙

𝐿𝑎𝑒𝑛𝑢 𝑝õℎ𝑖𝑜𝑠𝑎𝑣õ lg 𝑎𝑒𝑛𝑢𝑙𝑒𝑝𝑖𝑛𝑔𝑢 ü𝑙𝑒𝑠ü𝑡𝑙𝑒𝑚𝑖𝑠𝑒𝑙

• DPI mõõdab maksehäiretega klientidelt tegelikult kogutud laenusummat

võrdluses laenu põhiosaga laenulepingu ülesütlemisel.

• IuteCredit on alati suhtunud laenude sissenõudmisesse kui integreeritud, kuid

iseseisva äriosana, millel on eraldi mõõdikud, äriprotsessid ja meeskond.

• Nagu näha graafikul, on enamus maksehäiretega klientidest suudavad tagasi

maksta 60-70% 24 kuu jooksul.

• Aprillis 2020 lõpetati väga vähe laene seoses COVIDiga seotud maksepuhkustega,

seetõttu on näha kõrvalekallet.

Maksehäiretega klientide 
maksekäitumise indeks
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Laenutaotluste koguarv vs nende aktsepteerimise määr

1) Perioodil 30.06.2020 – 30.06.2021
*Net promoter score (NPS) on laialdaselt kasutatav turu-uuringu mõõdik, mis esitatakse tavaliselt ühe küsitluse vormis, kus palutakse vastajatel hinnata tõenäosust, et nad soovitaksid sõpradele või kolleegidele ettevõtet, toodet või teenust. 26

Covid-19 pandeemia vähendas 2020. aasta jooksul uute ja korduvate klientide

laenutaotlusi. Ajalooliselt madal laenutaotluste aktsepteerimise määr 2020. aasta

aprillis tulenes IuteCrediti Covid-19 pandeemiaga seotud riskijuhtimisest - rangemad

lepingu sõlmimise standardid ja laenude tagasimaksete kiirustamine.

Tüüpilise kliendiprofiili näited

61,3%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

8 000

16 000

24 000

32 000

40 000
Korduvate klientide taotlused Uute klientide taotlused Aktsepteerimise määr Nimi Maria Genti Nake

Vanus 35 27 74

Amet Küüne- ja 
jumestuskunstnik

Kelner Pensionär

Perekonnaseis Abielus Vallaline Abielus

Lapsi Kaks Ei ole Kaks

Sissetulek Madal, lisaraha välismaal 
töötavalt abikaasalt

Madal 
(põhipalk+jootraha)

Pension välisriigist

Haridus Keskharidus Keskharidus Keskharidus

Elukoht Chisinau, Moldova Vlorë, Albaania Strumica, Skopje, Põhja-
Makedoonia

Eesmärgid Mööbli ja 
ehitusmaterjalide ost 
kodu renoveerimisel, 
kvaliteetsed 
meditsiiniteenused oma 
perele

Kokandusõpingute 
toetamine

Oma madalapalgaliste 
laste toetamine

Kliendistatistika

57%
Keskmine laenutaotluste 
aktsepteerimise määr1)

63%
Korduvaid kliente
290 062 kliendist kokku 1)

Klientide rahulolu

IuteCredit mõõdab soovitusindeksit (Net Promoter Score / NPS)* ülemaailmselt

aktsepteeritud tööriista kaudu, kogub klientidelt pidevalt tagasisidet ning rakendab

seda. Covid-19 pandeemia ajal ja pärast seda ei ole klientide tagasiside määr

muutunud ning kliendikogemus on endiselt IuteCrediti tugev eelis.



• Ettevõtte ülevaade

• Tooted ja turud

• Laenuportfell

• Finantsandmed

• Võlakirjad

IuteCredit usub, et raha on vahend 

eesmärkide saavutamiseks, mitte eesmärk 

omaette. Sõltumata klientide eesmärkide 

olemusest, aitab Iute saavutada neid kiire-

mini. Toodete ja teenuse maailmas on rahal 

igal hetkel kindel väärtus. Laenamine annab 

kliendile juurdepääsu taskukohastele 

võimalustele, et oma plaanid kohe ellu viia.
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Tulud & EBITDA (mln €)

1) Korrigeeritud valuutakasumi/kahjumi suhtes
2) Korrigeeritud ühekordsete Kosovoga seotud kulude suhtes
3) Seisuga 30.06.2021

Kapitalisatsioon = omakapital/laenuportfelli puhasväärtus
Intressikulude kattekordaja = EBITDA/intressikulu 28

Kulude ja tulude suhtarv

Kohustised (mln €) 3)

Intressikulude kattekordaja

32,4

50,8

56,0

28,9 29,2

12,9

20,2 20,9

9,9 11,3

2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

28,8%
30,7%

32,4%

27,1%

36,0%

2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

3,3

2,2
1,9 1,8

2,0

2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

Finantsnäitajad

Puhaskasum (mln €) & 
netomarginaal

Finantsvõimenduse suhtarv

2,8

3,8
3,5

3,1

3,7

2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

7,3

8,4

5,2

1,3

3,0

22%

17%

9%

5%

10%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

Kohustiste kestvus (mln €) 3)

Kapitalisatsioon

Tulud EBITDA

1)
1)

1)
1)

kovenant
15%

1)

1)

kovenant
1.5x

1)

1)

2)
26,4%

23,4%

27,1% 27,1%
26,1%

2018 2019 2020 FY 2020 HY 2021

24,4

23,5

47,8
1,7

10,9

50,4

36,2

Laenud ja
liisingud

Võlakirjad

P2P
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kohustused
82,6 mln €



Kasumiaruanne ja 
finantsseisundi aruanne

Finantsaruanded: IFRS alates 2010. aastast - auditeeritud KPMG poolt.

Kasumiaruanne, mln € 2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

Intressi- ja komisjonitasude tulu 22,6
(69,8%)

47,0
(92,5%)

44,5
(79,4%)

22,7
(78,7%)

23,4
(80,2%)

Laenu haldustasud ja leppetrahvid 9,4
(29,1%)

3,5
(6,9%)

8,4
(15,0%)

3,3
(11,3%)

4,3
(14,7%)

Muu sissetulek 0,3
(1,1%)

0,3
(0,5%)

3,1
(5,6%)

2,9
(10,0%)

1,5
(5,1%)

Tulud kokku 33,4
(100%)

50,8
(100%)

56,0
(100%)

28,9
(100%)

29,2
(100%)

Intressikulu -3,9
(11,9%)

-9,0
(17,7%)

-11,0
(19,6%)

-5,6
(19,3%)

-6,5
(22,1%)

Laenude allahindlus -10,4
(32,0%)

-11,0
(21,5%)

-18,8
(33,5%)

-11,9
(41,1%)

-8,6
(29,5%)

Ärikasum 18,2
(56,1%)

30,9
(60,8%)

26,3
(46,9%)

11,4
(39,6%)

14,2
(48,4%)

Palga- ja personalikulud -3,9
(12,0%)

-6,3
(12,4%)

-8,1
(14,4%)

-3,9
(13,5%)

-4,1
(14,2%)

Muud tegevuskulud -5,2
(16,1%)

-14,2
(28,0%)

-8,3
(14,8%)

-3,2
(11,0%)

-5,1
(17,6%)

Amortisatsioonikulu -0,2
(0,7%)

-1,2
(2,4%)

-1,7
(3,1%)

-0,8
(2,6%)

-1,2
(4,2%)

Kasum/kahjum õiglases väärtuses 
kajastavatest finantsvaradest

- 1,0
(1,9%)

- - -

Kasum/kahjum valuutakursi muutusest 0,7
(2,0%)

0,4
(0,7%)

-2,0
(3,5%)

-0,9
(3,0%)

-0,3
(1,0%)

Kasum enne tulumaksu 9,5
(29,3%)

10,5
(20,6%)

6,2
(11,0%)

2,7
(9,5%)

3,3
(11,4%)

Tulumaks -2,2
(6,9%)

-2,1
(4,1%)

-0,9
(1,7%)

-1,4
(5,0%)

-0,3
(1,0%)

Perioodi puhaskasum 7,3
(22,4%)

8,4
(16,5%)

5,2
(9,4%)

1,3
(4,5%)

3,0
(10,4%)

Muu koondkasum 0,5
(1,6%)

-0,3
(0,6%)

-1,8
(3,1%)

-0,2
(0,8%)

-0,1
(0,2%)

Perioodi koondkasum 7,8
(24,0%)

8,1
(15,9%)

3,5
(6,2%)

1,1
(3,7%)

3,0
(10,2%)
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Finantsseisundi aruanne, mln € 2018 2019 2020 HY 2021

Varad

Raha ja pangakontod 2,6 6,7 19,5 14,9

Klientidele antud laenud 48,1 79,0 79,2 88,1

Ettemaksed 0,3 0,9 1,3 2,6

Muud varad 1,7 2,5 2,7 4,0

Muud finantsinvesteeringud 1,5 9,9 7,2 6,0

Materiaalne põhivara 0,5 1,0 1,0 1,1

Vara kasutusõigus - 2,9 2,1 2,1

Iimmateriaalne vara 0,7 3,3 3,7 5,0

Varad kokku 55,3 106,3 116,6 123,7

Kohustised ja omakapital

Kohustised

Laenud ja võlakirjad investoritelt 39,2 84,1 91,4 97,6

Muud kohustised 3,4 3,7 3,7 3,2

Kohustised kokku 42,6 87,7 95,1 100,8

Omakapital

Aktsiakapital 10,0 10,0 10,0 10,0

Kohustuslik reservkapital 0,0 0,4 0,5 0,5

Realiseerimata kursivahed 0,4 0,1 -1,7 -1,8

Jaotamata kasum 2,3 8,0 12,6 14,2

Omakapital kokku 12,7 18,5 21,5 23,0

Kohustised ja omakapital kokku 55,3 106,3 116,6 123,7



Finantsaruanded: IFRS alates 2010. aastast - auditeeritud KPMG poolt.

Rahavoogude aruanne

mln € 2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

Äritegevus

Ettemaksed partneritele laenude väljastamiseks -6,3 -11,3 -11,4 -4,1 -10,7

Klientidelt laekunud ette- ja enammaksed 9,3 12,8 36,2 22,2 15,3

Tarijatele tasutud võlad -5,9 -10,7 -12,3 -5,6 -7,8

Ostjatele laekunud võlad ja muud nõuded 0,0 0,8 0,9 0,1 1,7

Inkassofirmadelt laekunud summad 7,4 13,0 22,6 11,6 11,9

Makstud netotasud -2,3 -4,5 -5,3 -2,9 -3,1

Tasutud maksukohustused, v.a. tulumaks -1,5 -2,9 -3,0 -1,4 -2,5

Makstud ettevõtte tulumaks -1,4 -3,3 -1,9 -0,8 -0,8

Klientidele väljamakstud summad -39,3 -76,2 -47,4 -20,5 -32,4

MasterCardi klientidele väljamakstud summad - -0,1 - - -

MasterCardi arvelduskonto muutus - -1,4 -8,2 -2,2 -8,5

Kientidelt laekunud põhiosa tagasimaksed 20,4 40,3 29,4 15,7 21,9

Loan principal repayments from customers related to 
MaserCardi klientidelt laekunud põhiosa 
tagasimaksed

- 0,5 4,5 1,3 5,0

Intressid, teenus- ja muud tasud 8,8 17,4 15,0 6,9 9,2

Rahavood äritegevusest kokku -10,7 -25,6 18,9 20,2 -0,8

Investeerimistegevused

Põhivara soetamine -0,8 -0,8 0,5 -0,2 -0,8

Netorahavood tütatettevõtete soetamisest ja kontrolli 
kaotamisest tütaretevõtete üle kokku

-1,1 -0,2 - - -

Laekunud tütarettevõtete müügist - 0,2 - - -

Tasutud muude finantsinvesteeringute eest -1,5 -1,8 -7,3 -1,5 -0,2

Laekumised muudest finantsinvesteeringutest 0,0 - 6,5 0,5 6,8

Rahavood investeerimistegevustest kokku -3,3 -2,7 -0,3 -1,2 5,8

mln € 2018 2019 2020 HY 2020 HY 2021

Finantseerimistegevused

Investoritelt saadud laenud 26,1 85,0 51,4 18,4 18,0

Investoritele tagasimakstud laenud -10,8 -48,5 -42,3 -22,9 -20,8

Arvelduskrediidi muutus 2,0 4,2 -5,2 -5,2 -

Rednilepingute põhiosa tagasimaksed - -0,9 -0,9 -0,4 -0,5

Makstud intressid -3,7 -5,2 -8,0 -4,1 -4,7

Makstud dividendid -2,0 -2,2 0,5 -0,5 -1,5

Kapitali suurenemine 3,2 - - - -

Saadud sihtfinantseerimine - 0,0 - - -

Tasutud muude finantsinvesteeringute eest - - -0,0 -0,0 -

Laekumised muudest finantsinvesteeringutest - - 0,0 -0,0 -

Rahavood finantseerimistegevusest kokku 14,9 32,4 -5,4 -14,8 -9,5

Raha ja rahalähendid aruande aasta alguses 1,8 2,6 6,7 6,7 19,5

Raha ja rahalähendite muutus 0,9 4,0 13,2 4,3 -4,6

Valuutakursside muutuste mõju -0,0 0,0 -0,5 -0,2 -0,1

Raha ja rahalähendid aruandeperioodi lõpus 2,6 6,7 19,5 10,8 14,9
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• Ettevõtte ülevaade

• Tooted ja turud

• Laenuportfell

• Finantsandmed

• Võlakirjad

IuteCredit alustas võlakirjade emiteerimist 

Eestis 2012.a. ja liikus siit esimese Eesti 

ettevõttena noteeritud Frankfurdi börsi 

põhinimekirja.

IuteCredit on nüüd tagasi Eestis, et 

pakkuda võlakirju kõikidele investoritele, 

kes soovivad raha enda jaoks tööle panna.
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Garantiiandjad IuteCredit Europe AS (Holdco, ICE), IuteCredit Albania SHA (IuteCredit Albaania, ICA), 
IuteCredit BH d.o.o. Sarajevo (Bosnia ja Hertsegoviina, ICBH)

Pantijad IuteCredit Finance S.à r.l. (Emitent, ICF), IuteCredit Europe AS (Holdco, ICE), O.C.N.”IUTE 
CREDIT”S.R.L. (IuteCredit Moldova, ICM), IuteCredit Albania SHA (IuteCredit Albaania, ICA) 
ja IuteCredit Macedonia DOOEL-Skopje (IuteCredit Põhja-Makedoonia, ICMK).

Panditavad varad • Pant praegustele ja tulevastele laenunõuetele klientide vastu;
• Pant kõikidele ICE omatavatele Emitendi aktsiatele;
• Grupisiseste laenude pant, mis on antud Emitendi poolt ICE-le või teistele grupi 

ettevõtetele, võlakirjade emiteerimisest saadud vahenditest;
• Grupisiseste laenude pant, mis on antud ICE poolt  teistele grupi ettevõtetele 

võlakirjade emiteerimisest saadud vahenditest;
• Kontode pant (vastavalt kohalikele seadustele).

Kaasatud vahendite 
kasutamine

Olemasolevate intressikandvate kohustiste refinantseerimine ja kasvu rahastamine 
praegustel ja tulevastel turgudel. Emitent on laenanud ja laenab emissiooniga kaasatud 
kapitali vastavalt vajadusele IuteCredit Europe AS-le ja/või teistele grupi ettevõtetele.

Kliiring Euroclear Bank S.A./N.V. / Clearstream Banking S.A.

Makseagent BPER Bank Luxembourg SA

Korraldajad ja 
müügiagendid

Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG (DE), GOTTEX Brokers SA (CH), Signet Bank AS 
(LV), Redgate Capital AS (EE), Adamant Capital Partners AD (BG)

Noteerimine Frankfurdi börs ja Nasdaq Tallinna börs

Kohalduv 
seadusandlus

Luksemburg

Võlakirja tingimused

Emitent IuteCredit Finance S.à r.l. 

ISIN XS2378483494

Struktuur ja 
instrument 

Garanteeritud ja tagatud võlakirjad

Valuuta Euro

Emissiooni maht EUR 50 000 000

Kupong 9,5%-11,5%, makstakse kord poolaastas

Emissiooni 
väärtuspäev

6.10.2021

Lunastustähtaeg 6.10.2026

Pakkumise periood 06.09.-24.09.2021

Nominaalväärtus ja 
pakkumise hind

EUR 100,00

Enneaegse 
lunastamise 
tingimused

• Emitent võib lunastada korraga kõik võlakirjad igal tööpäeval enne 06.10.2026 koos 
kogunenud intressiga. Summa arvutatakse:

• (A)  Kuni 06.10.2024: (i) 100% nominaalväärtusest pluss (ii) 50% kupongimäärast pluss 
(iii) kuni 06.10.2024 toimumata jäävate intressimaksete nüüdisväärtus;

Nüüdisväärtus arvutatakse diskontomääraga, mis võrdub Saksamaa sarnase võrreldava 
tähtajaga võlakirja intressimääraga + 50 baaspunkti.

• (B) 07.10.2024 kuni 06.10.2025: (i) 100% nominaalväärtusest ja (ii) 50% 
kupongimäärast;

• (C) 07.10.2025 kuni 05.10.2026: (i) 100% nominaalväärtusest ja (ii) 25% 
kupongimäärast.
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C: Esitada märkimiskorraldus 

LHV pangale

Märkimiskorralduse saab esitada LHV Panga

internetipanga vahendusel.

Kuidas märkida IuteCrediti 
võlakirju?

A: Esitada märkimiskorraldus 

müügiagentide vahendusel 

• Müügiagendiks Eestis on investeerimisühing

AS Redgate Capital. Märkimiskorralduse

vormi saamiseks palume pöörduda

bonds@redgatecapital.eu või

+372 666 8200.

• Pärast märkimisperioodi lõppu ja

allokatsiooni teatavaks tegemist edastab

müügiagent investoritele kinnituse märkimise

tulemuste kohta ning instruktsioonid, kuidas

märkijad peaksid teavitama oma panka, et

võlakirjad väärtpaberikontodele jõuaksid.

B: Täita märkimisvorm iute.ee lehel

• Investorid täidavad veebilehel iute.ee

leiduva vormi. Märkimisvormi esitamisega

üheaegselt kantakse märkimissumma

IuteCrediti kontole.

• Pärast märkimisperioodi lõppu ja

allokatsiooni teatavaks tegemist edastab

IuteCredit investoritele kinnituse märkimise

tulemuste kohta ning instruktsioonid, kuidas

märkijad peaksid teavitama oma panka, et

võlakirjad väärtpaberikontodele jõuaksid.

mailto:bonds@redgatecapital.eu


Eduks vajaminevad oskused, motivatsioon ja suutlikkus
• Kaasasutajad hoiavad ettevõtte missiooni ja omakapitali taset

• Efektiivne ja motiveeritud organisatsioon ning kõrgtehnoloogilised lahendused viivad ellu praktikas lihvitud äriprotsesse...

• … töötades samal ajal välja uusi lahendusi ning mitte jäädes kinni vanasse pärandisse

Vastupidav ärimudel
• 13-aastane tegevusajalugu, mille fookuses on rahavoogude juhtimine. Cash is king.

• Kasumlik äritegevus ka Covid-19 pandeemia ajal ning viimaste aastate karmistunud regulatsioonide tingimustes

• Hajutatud geograafiline- ja teenuste portfell

Äritegevuse skaleeritavus ja laialdane turustusvõrk
• Äriprotsessid, tehnoloogia ja organisatsiooni mudelid on kavandatud ja rakendatud nii, et edasine geograafiline laienemine vajab minimaalselt ressursse

• Tugev turundus hõlmab nii füüsilist kliendisuhtlust koos partnerite võrgustikuga kui ka ainulaadseid digitaalseid võimalusi. Väga tugev bränd sihtriikides.

Vastutustundlik laenuandja
• Riikides, kus pangateenused pole nii kättesaadavad, võimaldab IuteCredit oma klientidele kaasatust finantssüsteemi ja taskukohaseid ilma varjatud tasudeta 

lahendusi. Need on suunatud madala sissetulekuga, kuid hea finantskäitumisega inimestele, luues neile samas ka läbipaistva krediidiajaloo 

• IuteCredit panustab kohaliku elu edendamisse rahastades kohalikke üritusi, ühiskonda, haridust ja finantskirjaoskust. 

• Protsesside digitaliseerimine vähendab ökoloogilist jalajälge, suurendab avaliku sektori maksutulusid ning majanduse läbipaistvust

Miks investeerida IuteCrediti 
võlakirjadesse?

34

Võlakiri on investeering kindlalt kokku lepitud tulevikku, mille väljalunastamine ja intressimaksed sõltub ainult emitendist.

IuteCredit on tugev ettevõte, mis suudab kokku lepitud tuleviku realiseerida.



Täname tähelepanu eest!

IuteCredit Group
Maakri 19/21

10145 Tallinn, Eesti

www.iutecredit.com, www.iute.ee

Kontaktisik:

Tarmo Sild, juht

Telefon: +372 62 29 177

tarmo.sild@iutecredit.com


