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I. BENDROJI INFORMACIJA 

1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 

1.1. pavadinimas: 

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė. 

1.2. buveinės adresas: 

Ataskaitiniu laikotarpiu buveinės adresas buvo: P. Žadeikos g. 16-49, 06320 Vilnius, Lietuva; 

Nuo 2016 m. vasario 1 d. buveinės adresas yra: Vilniaus g. 31, 01402 Vilnius, Lietuva. 

1.3. telefono, fakso numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas: 

Tel. nr.: +370 672 30426, 

Fakso nr.: nėra, 

El. pašto adresas: info@mundus.lt, 

Tinklapio adresas: www.mundus.lt. 

1.4. licencijos verstis valdymo įmonės veikla numeris: 

Leidimo verstis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymu 

veikla numeris 4. 

1.5. valdymo įmonės įregistravimo Juridinių asmenų registre data, vieta, kodas: 

Juridinių asmenų registre įregistruota 2014 m. gegužės 7 d. Vilniuje, į.k. 303305451. 

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta metų ataskaita: 

2015 m. sausio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. 

3. Audito įmonės pavadinimas, adresas, telefono ir fakso numeriai: 

UAB „PricewaterhouseCoopers“, 

J.Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius, Lietuva, 

Tel. nr.: +370 5 239 2300, 

Fakso nr.: +370 5 239 2301. 

4. Finansinių metų pradžia ir pabaiga: 

2015 m. sausio 1 d. - 2015 m. gruodžio 31 d. 

5. Informacija apie ataskaitas: 

5.1. valdymo įmonės interneto svetainės adresas, kur yra paskelbtos valdymo įmonės 

visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintos metinės finansinės ataskaitos, auditoriaus 

išvada ir metinis pranešimas: 

http://www.mundus.lt/lietuviskai#dokumentai 

mailto:info@mundus.lt
http://www.mundus.lt/
http://www.mundus.lt/lietuviskai#dokumentai
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5.2. informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, 

kuriais remiantis ji buvo parengta: 

Su ataskaitiniais valdymo įmonės dokumentais galima bet kada susipažinti valdymo įmonės 

tinklapyje www.mundus.lt ar darbo dienomis kreipiantis į valdymo įmonę el. paštu info@mundus.lt, 

telefonu +370 672 30426 bei valdymo įmonės buveinėje adresu Vilniaus g. 31, 01402 Vilnius, 

Lietuva. 

II. INFORMACIJA APIE VALDYMO ĮMONĖS KAPITALĄ, IŠLEISTUS PERLEIDŽIAMUOSIUS 

VERTYBINIUS POPIERIUS IR AKCININKUS 

6. Valdymo įmonės įstatinis kapitalas: 

6.1. įstatinio kapitalo dydis, struktūra ir jo pokyčiai per paskutiniuosius trejus metus bei 

atitinkamų įstatų pataisų įregistravimo Juridinių asmenų registre datos: 

2016 m. vasario 10 d. įstatinis valdymo įmonės kapitalas buvo perskaičiuotas į 8 769,60 eurus, dėl 

Lietuvos Respublikos nacionalinės valiutos pasikeitimo. 

2015 m. gruodžio 31 d. įstatinis valdymo įmonės kapitalas buvo 30 240 litų (8 758,11 eurai), 

padalintas į 10 080 paprastųjų vardinių akcijų, sudarytas akcininkų piniginių lėšų įnašais. 

2014 m. gruodžio 12 d. buvo registruotas įstatinio kapitalo padidinimas nuo 15 120 litų iki 30 240 

litų, papildytas akcininkų piniginių lėšų įnašais. 2014 m. gegužės 7 d. valdymo įmonė buvo 

įregistruota su 15 120 litų įstatiniu kapitalu, sudarytu akcininkų piniginėmis lėšomis. 

6.2. valdymo įmonės išleistų akcijų skaičius, jų nominalioji vertė, suteikiamos teisės: 

2015 m. gruodžio 31 d. valdymo įmonė buvo išleidusi 10 080 paprastųjų vardinių akcijų, kurios 

nominalioji vertė 3 litai, o nuo 2016 m. vasario 10 d. akcijos nominalioji vertė buvo perskaičiuota į 

0,87 euro. Visos akcijos buvo visiškai apmokėtos. Valdymo įmonė neturėjo jokios kitos rūšies akcijų, 

nei aukščiau paminėtas paprastąsias vardines. Valdymo įmonės įstatuose nebuvo nustatyta jokių 

apribojimų teisėms į akcijas ar specialių kontrolės teisių akcininkams. 

7. Skolinto kapitalo dalis, palyginti su nuosavu kapitalu, skolinimosi tikslas, laikotarpis, 

mokamų palūkanų dydis: 

0 proc. 

8. Nuosavo kapitalo, investuoto į diversifikuotą investicinių priemonių portfelį, dydis: 

0 eurų. 

9. Akcininkai: 

9.1. bendras akcininkų skaičius ir jo pokytis per paskutiniuosius trejus metus: 

Valdymo įmonėje yra 2 akcininkai. Šis skaičius nekito nuo valdymo įmonės įkūrimo. 

 

 

 

http://www.mundus.lt/
mailto:info@mundus.lt
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9.2. akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 10 procentų valdymo 

įmonės įstatinio kapitalo: 

Audriui Mozūrui nuosavybės teise priklauso 5 040 akcijų, t.y. turima 50 proc. įstatinio kapitalo ir 

balsų. 

Mariui Bariui nuosavybės teise priklauso 5 040 akcijų, t.y. turima 50 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. 

9.3. priskaičiuoti ir išmokėti dividendai, laikotarpis, už kurį dividendai buvo mokami: 

0 eurų. 

9.4. valdymo įmonės vadovų, administracijos darbuotojų ir kitų susijusių asmenų turimų 

akcijų skaičius, jų turima įstatinio kapitalo ir balsų dalis (proc.): 

10 080 akcijų, t.y. 100 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. 

III. DUOMENYS APIE VALDYMO ĮMONĖS VEIKLĄ 

10. Priklausymas asocijuotoms struktūroms: 

Nepriklauso. 

11. Valdymo įmonės klientai: 

11.1. kolektyvinio investavimo subjektai: 

Kolektyvinio investavimo 
subjekto rūšis ir tipas 

Pavadinimas 
Grynųjų 

aktyvų suma, 
EUR 

Vidutinė 
metinė 

grynųjų aktyvų 
vertė, EUR 

Metinė 
grynoji 

investicijų 
grąža 

Dalyvių 
skaičius 

Metinis 
priskaičiuotas 
atlyginimas 

valdymo įmonei, 
EUR 

Atvirojo tipo 
informuotiesiems 

investuotojams skirtas 
investicinis fondas 

Mundus 
Bridge 

Finance1 
1 433 734,44 739 413,15 5,34 proc. 9 7 537,85 

Iš viso 1 433 734,44 -------- -------- 9 7 537,85 

11.2. pensijų fondai: 

Pensijų 
fondo 
tipas 

Pavadinimas 
Grynųjų 

aktyvų suma, 
EUR 

Vidutinė metinė 
grynųjų aktyvų 

vertė, EUR 

Metinė grynoji 
investicijų grąža 

Dalyvių 
skaičius 

Metinis priskaičiuotas 
atlyginimas valdymo 

įmonei, EUR 

- - - -  - - 

Iš viso - --------- -------- - - 

11.3. informacija apie individualių klientų portfelių valdymą: 

Valdymo įmonė veikia pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų 

kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, kuris nenumato galimybės teikti individualių klientų 

portfelio valdymo paslaugą. 

                                                 
1 2016 m. balandžio 28 d. valdymo įmonės valdybos sprendimu fondo pavadinimas pakeistas iš Atvirojo tipo informuotiesiems 
investuotojams skirtas rizikos kapitalo investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE FINANCE“ į Atvirojo tipo informuotiesiems 
investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE FINANCE“. 
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11.4. informacija apie kolektyvinio investavimo subjektų vienetų saugojimą ir 

tvarkymą: 

Valdymo įmonė saugo ir tvarko Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio 

fondo MUNDUS BRIDGE FINANCE vienetus. 2015 m. gruodžio 8 d. šio fondo vienetų emisija buvo 

užregistruota Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume (ISIN kodas: LTIF00000633), o 

jų tvarkymas, atitinkamai, buvo patikėtas emitento įgaliotiniui UAB FMĮ „Orion Securities“. 

12. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkai, su kuriais valdymo įmonė savo bei 

valdomų subjektų naudai yra sudariusi aptarnavimo sutartis: 

AB „Swedbank“, Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva; sutarties pobūdis – tarpininkas 

sandoriams su finansinėmis priemonėmis. 

13. Vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkams už aptarnavimo paslaugas išmokėto 

atlyginimo suma: 

AB „Swedbank“ išmokėta 0,00 eurų. 

14. Informacija apie funkcijų perdavimą: 

Valdymo įmonės ir jos valdomo Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio 

fondo MUNDUS BRIDGE FINANCE apskaitos funkcijos yra pavestos UAB „IMG Numeri“, kuriai 

išmokėtas atlyginimas sudarė 1 464,38 eurus. 

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirto investicinio fondo MUNDUS BRIDGE FINANCE 

išleistų finansinių priemonių apskaitos ir VP sąskaitų tvarkymo funkcijos yra pavestos UAB FMĮ 

„Orion Securities“, kuriai išmokėtas atlyginimas sudarė 15,00 eurų. 

15. Valdymo įmonės paslaugų apibūdinimas: 

Valdymo įmonė turi leidimą verstis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo 

subjektų valdymu. 

Atitinkamai, 2015 m. gruodžio 31 d. valdymo įmonė valdė vieną informuotiesiems investuotojams 

skirtą kolektyvinio investavimo subjektą. Už šio kolektyvinio investavimo subjekto vienetų platinimą 

valdymo įmonė gavo 27 000,00 eurų, už šio kolektyvinio investavimo subjekto valdymą įmonė gavo 

7 537,86 eurus. Šio kolektyvinio investavimo subjekto grynųjų aktyvų suma buvo 1 433 734,44 eurai. 

Šiame kolektyvinio investavimo subjekte buvo 9 dalyviai. 

Valdymo įmonė buvo įregistruota 2014 m. gegužės 7 d., o veiklos leidimą gavo 2015 m. gruodžio 23 

d. 2014 m. gruodžio 31 d. valdymo įmonė licencijuojamos veiklos nevykdė. 

16. Nekilnojamasis turtas: 

Valdymo įmonei nepriklauso joks nekilnojamasis turtas. 

17. Rizikos veiksniai, susiję su valdymo įmonės veikla: 

Pagrindinės valdymo įmonės veiklos rizikos yra tvaraus kapitalo pasiūlos ir paklausos jos valdomame 

fonde suderinimo rizika bei reguliacinė rizika dėl teisinių ir operacinių neapibrėžtumų, kylančių dėl 
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rinkos praktikos trūkumo, nes valdymo įmonės vykdomos veiklos pobūdis Lietuvos Respublikoje buvo 

reglamentuotas pakankamai neseniai. 

18. Teismo ir trečiųjų teismo (arbitražo) procesai : 

Nėra. 

19. Darbuotojų skaičius, išsilavinimas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis; pokyčiai, palyginti 

su praėjusiais finansiniais metais, ir trumpas jų apibūdinimas: 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje valdymo įmonėje dirbo vienas darbuotojas. Nuo 2015 m. 

balandžio 8 d. valdymo įmonėje dirba trys darbuotojai. Visi darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą 

ekonomikos ir/ar verslo administravimo srityje. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis sudarė 79,82 

eurus. 

2014 metais valdymo įmonėje dirbo vienas darbuotojas. Jis turėjo aukštąjį išsilavinimą ekonomikos 

ir verslo administravimo srityje. Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis buvo 250,25 litų (72,48 

eurai). 

IV. BENDROVĖS VALDYMAS 

20. Bendrovės organų nariai: 

20.1. vardai ir pavardės, dalyvavimo valdymo įmonės įstatiniame kapitale duomenys, 

pareigos valdymo įmonėje: 

Valdybos narys Marius Barys turi 50 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. 

Valdybos narys Petras Jurkuvėnas turi 0 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. 

Valdybos narys Raimondas Paulavičius turi 0 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. 

Direktorius Audrius Mozūras turi 50 proc. įstatinio kapitalo ir balsų. 

Vyr. finansininko funkcijos vykdymas yra deleguotas UAB „IMG Numeri“. 

20.2. apie valdybos pirmininką, bendrovės vadovą ir vyriausiąjį finansininką papildomai 

teikiami šie duomenys: išsilavinimas, darbovietės per 10 paskutinių metų ir pareigos 

jose: 

Valdybos pirmininkas Marius Barys turi Finansų ekonomikos magistro laipsnį, suteiktą Mastrichto 

universiteto Olandijoje. Nuo 2011 metų iki 2012 metų Marius Barys dirbo VšĮ „Investuok Lietuvoje“, 

kur ėjo projektų vadovo pareigas, nuo 2012 iki 2015 VĮ Valstybės turto fonde ėjo skyriaus (Valstybės 

valdomų įmonių valdymo koordinavimo centro) viršininko pavaduotojo ir viršininko pareigas. Nuo 

2009 metų iki 2011 metų Barius Marys studijavo magistro studijas. Nuo 2006 metų iki 2009 metų 

Marius Barys dirbo UAB „Resolution Advisors“, kur ėjo investicinių projektų vadovo pareigas. 

Direktorius Audrius Mozūras turi Kiekybinės ekonomikos ir finansų magistro laipsnį, suteiktą St. 

Galleno universiteto Šveicarijoje. Nuo 2010 metų iki 2013 metų Audrius Mozūras dirbo Lietuvos 

banke, kur ėjo vyresniojo ir vyriausiojo ekonomisto pareigas. Nuo 2008 metų iki 2011 metų Audrius 

Mozūras studijavo magistro studijas. 2008 metais Audrius Mozūras dirbo UAB „Evli securities“, kur 
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ėjo įmonių finansų specialisto pareigas. Nuo 2006 metų iki 2008 metų Audrius Mozūras dirbo UAB 

„Reditus partners“, kur ėjo analitiko pareigas. 

Vyr. finansininko funkcijos vykdymas yra deleguotas UAB „IMG Numeri“. 

20.3. duomenys apie dalyvavimą kitų įmonių, įstaigų ir organizacijų veikloje bei 

kapitale: 

Valdybos narys Marius Barys nevykdo jokios veiklos kitose įmonėse, įstaigose ar organizacijose bei 

nedalyvauja kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų kapitale. 

Valdybos narys Petras Jurkuvėnas yra 100 proc. akcininkas bei eina direktoriaus pareigas UAB „PJ 

LT“ (į.k. 303286467). UAB „PJ LT“ teikia finansų ir valdymo konsultacijų paslaugas. Petras 

Jurkuvėnas taip pat eina vadovo pareigas VšĮ „Mutter Charity Foundation“ (į.k. 304140248). VšĮ 

„Mutter Charity Foundation“ dalinai apmoka vėžio ar kitų ligų gydymą taikant progresyvius 

metodus. 

Valdybos narys Raimondas Paulavičius eina finansų direktoriaus pareigas AB „Kauno tiltai“ (į.k. 

133729589). AB „Kauno tiltai“ teikia transporto infrastruktūros statybų paslaugas. Raimondas 

Paulavičius taip pat yra 100 proc. VšĮ „Back2school“ (į.k. 303002454) dalininkas. VšĮ „Back2school“ 

organizuoja meno istorijos mokymus. 

Direktorius Audrius Mozūras nevykdo jokios veiklos kitose įmonėse, įstaigose ar organizacijose bei 

nedalyvauja kitų įmonių, įstaigų ar organizacijų kapitale. 

Vyr. finansininko funkcijos vykdymas yra deleguotas UAB „IMG Numeri“. 

20.4. kiekvieno bendrovės organų nario kadencijos pradžios ir pabaigos duomenys: 

Marius Barys pradėjo eiti valdybos nario pareigas 2014 m. liepos 2 d.; jo kadencija truks iki 2018 m. 

liepos 1 d. 

Petras Jurkuvėnas pradėjo eiti valdybos nario pareigas 2014 m. liepos 2 d.; jo kadencija truks iki 

2018 m. liepos 1 d. 

Raimondas Paulavičius pradėjo eiti valdybos nario pareigas 2014 m. spalio 10 d.; jo kadencija truks 

iki 2018 m. spalio 9 d. 

Audrius Mozūras pradėjo eiti direktoriaus pareigas 2014 m. gegužės 7 d.; jo kadencija yra 

neterminuota. 

21. Patirtį finansų srityje ir kvalifikaciją patvirtinančius sertifikatus turinčių valdymo įmonės 

vadovų ir darbuotojų vardai, pavardės, telefonai, išsilavinimas, turimo kvalifikaciją 

patvirtinančio sertifikato pavadinimas ir numeris: 

Marius Barys, +370 610 26475, turi Finansų ekonomikos magistro laipsnį, suteiktą Mastrichto 

universiteto Olandijoje. Marius Barys yra įgijęs CFA® kvalifikaciją (sertifikatai nenumeruojami). 

Martynas Grikinis, +370 610 25696, turi Verslo administravimo bakalauro laipsnį, suteiktą ISM 

vadybos ir ekonomikos universiteto Lietuvoje. Martynas Grikinis yra įgijęs finansų maklerio 

konsultanto kvalifikaciją (licencijos nr. S184). 
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22. Informacija apie išmokas ar paskolas bendrovės organų nariams: 

22.1. informacija apie valdymo įmonės per ataskaitinį laikotarpį išmokėtų atlyginimų, 

tantjemų ir kitų išmokų iš pelno vidutinius dydžius, tenkančius vienam asmeniui (pagal 

minėtų asmenų kategorijas); 

Valdybos nariams už šias pareigas išmokų išmokėta nebuvo. 

Vadovui buvo išmokėtas 955,98 eurų atlyginimas. 

UAB „IMG Numeri“ už vyr. finansininko pareigas buvo išmokėti 1 464,38 eurai. 

22.2. per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonės stebėtojų tarybos, valdybos ir 

administracijos nariams išmokėtų atlyginimų, tantjemų ir kitų išmokų iš pelno sumos, 

gautos iš įmonių, kuriose valdymo įmonės dalis sudaro daugiau kaip 20 procentų 

įstatinio kapitalo: 

Valdymo įmonė nedalyvauja kitų įmonių įstatiniame kapitale. 

22.3. per ataskaitinį laikotarpį bendrovės organų nariams skirtos paskolos, suteiktos 

garantijos ir jų prievolių laidavimai: 

0 eurų. 

23. Nurodyti asmenis, susijusius su valdymo įmone: 

23.1. valdymo įmonės kontroliuojami arba valdymo įmonę kontroliuojantys asmenys: 

Valdymo įmonę kontroliuoja Audrius Mozūras ir Marius Barys, o valdymo įmonė kitų asmenų 

nekontroliuoja. 

23.2. jei kontroliuojamas arba kontroliuojantis asmuo yra juridinis asmuo, nurodyti šio 

juridinio asmens vadovus – jų vardus, pavardes: 

- 

24. Asmenų, susijusių su valdymo įmone, sudaryti sandoriai dėl jos valdomų kolektyvinio 

investavimo subjektų ar pensijų fondų turto; šių asmenų dalis valdomų kolektyvinio 

investavimo subjektų portfeliuose: 

0 proc. 

V. NAUJAUSI IR ESMINIAI ĮVYKIAI VALDYMO ĮMONĖS VEIKLOJE, JOS PERSPEKTYVOS 

25. Naujausi ir esminiai įvykiai valdymo įmonės veikloje: 

Gavus Lietuvos banko leidimą 2015 m. kovo 24 d. valdymo įmonė įsteigė Atvirojo tipo 

informuotiesiems investuotojams skirtą investicinį fondą „Mundus Bridge Finance“. Ataskaitiniu 

laikotarpiu valdymo įmonės veiksmai daugiausia buvo nukreipti į minėto fondo valdymą, įskaitant 

pirmosios tikslinės bendrovės, į kurią fondas investavo, veiklos vystymą. Iki ataskaitinio laikotarpio 

pabaigos valdymo įmonė pasiekė pagal Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų 

kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą privalomą 1 mln. eurų šio fondo grynųjų aktyvų sumą. 
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26. Veiklos strategija ir numatomi jos pokyčiai per artimiausius finansinius metus: 

Per 2016 metus valdymo įmonė planuoja reikšmingai padidinti jos valdomo fondo grynąją aktyvų 

vertę bei papildyti šio fondo tikslinių įmonių sąrašą bent viena nauja investicija. 

VI. ATSAKINGI ASMENYS 

27. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 

27.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir bendrovės 

vadovas: 

Direktorius Audrius Mozūras, +370 672 30426. 

27.2. jeigu valdymo įmonės ataskaitą rengia konsultantai arba ją rengti padeda 

konsultantai, ataskaitoje turi būti nurodomi tų konsultantų vardai, pavardės, telefonų 

ir faksų numeriai: 

- 

28. Už ataskaitos parengimą atsakingų valdymo įmonės valdymo organų narių, darbuotojų ir 

bendrovės vadovo bei konsultantų patvirtinimas, kad ataskaitoje pateikta informacija 

atitinka tikrovę ir nėra nutylėtų faktų, galinčių turėti įtakos valdymo įmonės ar jos valdomų 

kolektyvinio investavimo subjektų (pensijų fondų) veiklai: 
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