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I. BENDROJI INFORMACIJA 

1. Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas, teisinė forma, Vertybinių popierių 

komisijos ar Lietuvos banko pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo 

dokumentams data: 

Atvirojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas investicinis fondas „MUNDUS BRIDGE 

FINANCE“ (toliau - Fondas), kurio taisykles patvirtinti Lietuvos bankas leido 2014 m. kovo 23 d. ir, 

kurio veikla yra neterminuota. 

2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: 

2018 m. sausio 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. 

3. Valdymo įmonės duomenys: 

3.1. pavadinimas ir įmonės kodas: 

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė, įmonės kodas 303305451. 

3.2. buveinės adresas: 

Vilniaus g. 31, 01402 Vilnius, Lietuva. 

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

Tel. Nr.: +370 672 30426, el. pašto adresas: info@mundus.lt, tinklapio adresas: www.mundus.lt. 

3.4. veiklos licencijos numeris: 

Leidimo verstis informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų valdymu 

veikla numeris 4. 

3.5. kolektyvinio investavimo subjekto valdytojo vardas, pavardė, pareigos: 

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Fondo valdytojo pareigas ėjo Marius Barys; investicinius 

sprendimus tvirtino UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės valdybos nariai: Marius Barys, Petras 

Jurkuvėnas ir Raimondas Polianinas. Nuo 2018 m. vasario 2 d. Fondo valdytojo pareigas ėjo 

Martynas Grikinis; investicinius sprendimus tvirtino UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės 

valdybos nariai: Audrius Mozūras, Martynas Grikinis, Andrej Cyba ir Audrius Matikiūnas. 

4. Depozitoriumo pavadinimas, kodas, adresas, telefono ir fakso numeriai: 

Ataskaitiniu laikotarpiu turto saugotojo paslaugą Fondui teikė AB „Swedbank“, 

Įmonės kodas 112029651, 

Konstitucijos pr. 20A, 03502 Vilnius, Lietuva, 

Tel. nr.: 1884, 

Faks. nr.: +370 5 258 2700. 

 

Nuo 2019 m. kovo 25 d. turto saugotojo paslaugą Fondui teikia AB „Šiaulių bankas“, 

Įmonės kodas 112025254, 

Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva, 

mailto:info@mundus.lt
http://www.mundus.lt/
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Tel. nr.: +370 41 595 607, 

Faks. nr.: +370 41 430 774. 

5. Informacija apie ataskaitas: 

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

kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, auditoriaus išvada ir metinis 

pranešimas: 

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

5.2. informacija apie tai, kur ir kada galima susipažinti su šia ataskaita bei dokumentais, 

kuriais remiantis ji buvo parengta: 

Su ataskaitiniais Fondo 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. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTĖ 

6. Grynųjų aktyvų, vienetų skaičius ir vertė: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.1. 

7. Per ataskaitinį laikotarpį parduotų ir išpirktų vienetų skaičius bei vertė: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.2. 

III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI 

8. Atskaitymų iš kolektyvinio investavimo subjekto turto rūšys, sumos, procentinė išraiška, 

bendrasis išlaidų koeficientas: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.18. 

9. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų 

grąžai (jei būtų investuota 10 000 eurų, o metinė investicijų grąža – 5 proc.): 

 Po 1 metų Po 3 metų Po 5 metų  Po 10 metų 

Sumokėta atskaitymų, EUR 203,15 627,44 1 076,89 2 320,62 

Sukaupta suma, jei nebūtų atskaitymų, EUR 10 500,00 11 576,25 12 762,82 16 288,95 

Sukaupta suma, esant dabartiniam atskaitymų dydžiui, EUR 10 292,26 10 902,65 11 549,23 13 338,48 

IV. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ 

PORTFELĮ 

10. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto investicinių priemonių 

portfelio sudėtis: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.3. 

 

http://www.mundus.lt/lietuviskai#dokumentai
http://www.mundus.lt/
mailto:info@mundus.lt
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11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos kolektyvinio investavimo subjekto kontroliuojamosios 

bendrovės investicinių priemonių portfelio sudėtis: 

- 

12. Investicinių priemonių, į kurias investuotos kolektyvinio investavimo subjekto lėšos, 

apibūdinimas: 

Tikslinių įmonių išleistos trumpalaikės (iki 1 metų) obligacijos, jeigu jos nėra įtrauktos į prekybą 

reguliuojamose rinkose, indėliai bei pinigų rinkos priemonės. 

13. Pagal sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimta rizikos apimtis ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje: 

- 

14. Finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal sandorius dėl išvestinių finansinių 

priemonių prisiimtos rizikos apimties atžvilgiu: 

14.1. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos 

apimties ir faktinės finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto išvestinių 

finansinių priemonių rizikos apimties, proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio 

investavimo subjekto investicijoms į finansuojamąjį kolektyvinio investavimo subjektą, 

suma: 

- 

14.2. finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto tiesioginės galimos rizikos 

apimties ir galimos didžiausios finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto pagal 

sandorius dėl išvestinių finansinių priemonių prisiimtos rizikos apimties, nustatytos 

finansuojamojo kolektyvinio investavimo subjekto steigimo dokumentuose ir 

proporcingos finansuojančiojo kolektyvinio investavimo subjekto investicijoms į 

finansuojamąjį kolektyvinio investavimo subjektą, suma: 

- 

V. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 

15. Lyginamasis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas: 

- 

16. To paties laikotarpio vieneto vertės pokyčio ir investicinių priemonių portfelio metinės 

grynosios investicijų grąžos rodikliai per paskutiniuosius 10 subjekto veiklos metų: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.1. 

17. To paties laikotarpio vidutiniai vieneto vertės pokyčiai ir vidutinės grynosios investicijų 

grąžos per paskutiniuosius trejus, penkerius, dešimt metų: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.2. 
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18. Mažiausia ir didžiausia nustatyta vieneto vertė: 

 
Per ataskaitinį laikotarpį Per praėjusį ataskaitinį laikotarpį 

Vertės nustatymo data Vertė Vertės nustatymo data Vertė 

Mažiausia nustatyta 
vieneto vertė, EUR 

2018-01-31 127,3612 2017-01-31 116,4333 

Didžiausia nustatyta 
vieneto vertė, EUR 

2018-12-31 136,9795 2017-12-31 126,4667 

19. Kiti rodikliai, rodantys investicinių priemonių portfelio riziką: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.17.3. 

VI. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO FINANSINĖ BŪKLĖ 

20. Kolektyvinio investavimo subjekto finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: 

20.1. 2018 m. gruodžio 31 d. Grynųjų aktyvų ataskaita pateikiama Fondo metinių 

finansinių ataskaitų 6 puslapyje. 

20.2. 2018 m. gruodžio 31 d. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita pateikiama Fondo 

metinių finansinių ataskaitų 7 puslapyje. 

20.3. 2018 m. gruodžio 31 d. Aiškinamasis raštas pateikiamas Fondo metinių finansinių 

ataskaitų 8-25 puslapiuose. 

20.4. Informacija apie Ataskaitinio laikotarpio pinigų srautus pagal grupes pateikiama 

Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.19. 

 

21. Audito išvados tekstas: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų 3-5 puslapiuose. 

22. Informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto investicinės veiklos pajamas ir patirtas 

sąnaudas per ataskaitinį laikotarpį, eurais: 

  2018 2017 

I. Pajamos iš investicinės veiklos   

1. Palūkanų pajamos   

2. Realizuotasis pelnas (nuostolis) iš investicijų į: 1 096 619 464 842 

2.1. nuosavybės vertybinius popierius    

2.2. ne nuosavybės vertybinius popierius 1 096 619 464 842 

2.3. pinigų rinkos priemones   

2.4. išvestines finansines priemones   

2.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetus   

2.6. nekilnojamojo turto objektus   

2.7. kitas investicines priemones   

3. Nerealizuotasis  pelnas (nuostolis)  iš: 528 431 362 218 

3.1. nuosavybės vertybinių popierių   

3.2. ne nuosavybės vertybinių popierių 528 431 362 218 

3.3. pinigų rinkos priemonių   

3.4. išvestinių finansinių priemonių   

3.5. kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetų   

3.6. nekilnojamojo turto objektų   

3.7. kitų investicinių priemonių    

4. Kitos pajamos: 18 619 2 926 

4.1. nekilnojamojo turto nuomos pajamos   

4.2. teigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo   

4.3. kitos 18 619 2 926 

 Pajamų iš viso 1 643 669 829 986 

II. Sąnaudos   

1. Veiklos sąnaudos: 345 310 154 356 

1.1. atskaitymai už valdymą 326 692 151 430 
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1.2. atskaitymai depozitoriumui 6 417 2 630 

1.3. mokėjimai tarpininkams   

1.4. išlaidos už auditą  29 

1.5. kiti mokėjimai ir išlaidos (banko mokesčiai) 12 201 267 

2. Kitos išlaidos:   

2.1. palūkanų išlaidos   

2.2. išlaidos, susijusios su valdomais nekilnojamojo turto objektais   

2.3. neigiamas rezultatas iš valiutų kursų skirtumo   

2.4. Kitos   

 Sąnaudų iš viso 345 310 154 356 

III. Grynosios pajamos 1 298 359 675 630 

IV. Išmokos (dividendai) vienetų savininkams   

V. Reinvestuotos pajamos 1 298 359 675 630 

 

VII. KITA INFORMACIJA 

23. Kita reikšminga informacija apie kolektyvinio investavimo subjekto finansinę būklę, 

veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos kolektyvinio investavimo subjekto turtui ar 

įsipareigojimams: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.15. 

24. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie 

kolektyvinio investavimo subjekto veiklą, kad investuotojas galėtų tinkamai įvertinti 

subjekto veiklos pokyčius ir rezultatus: 

Fondo dalyvių skaičius pagal kiekvieną Lietuvos Respublikos informuotiesiems investuotojams skirtų 

kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nustatytą 

informuotųjų investuotojų kategoriją ataskaitinio laikotarpio pabaigai: 

 

Dalyvio kategorija 
Investuotojų 
skaičius 

Profesionalieji investuotojai 5 

Prof. investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne 
mažiau kaip 125 000 eurų, arba kvalifikuotas asmuo yra įvertinęs to asmens žinias ir patirtį investavimo 
srityje ir raštu patvirtinęs, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į Fondą 

36 

Prof. investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie investuoja arba įsipareigoja investuoti ne 
mažiau kaip 125 000 eurų 

1 

Iš viso: 42 
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METINIS PRANEŠIMAS 

2018 metų veiklos apžvalga, rezultatų analizė bei paaiškinimai 

Per ataskaitinį laikotarpį Fondo grynųjų aktyvų vertė padidėjo nuo 13,7 mln. eurų 2017 metų 

pabaigoje iki 18,6 mln. eurų ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Metinė bendroji fondo investicijų 

grąža ataskaitiniu laikotarpiu buvo 10,50 proc. 2017 metais bendroji fondo investicijų grąža buvo 

11,65 proc. Grynoji atitinkamo laikotarpio investicijų grąža, po atskaitymų iš kolektyvinio 

investavimo subjekto turto, buvo 8,31 proc. Grynoji investicijų grąža 2017 metais buvo 9,44 proc. 

Kadangi daugelį su Fondo valdymų susijusių išlaidų dengia Valdymo įmonė, vieninteliai ataskaitiniu 

laikotarpiu taikyti atskaitymai iš Fondo turto buvo valdymo mokesčiai Valdymo įmonei, kurie sudarė 

1,97 proc. Fondo GAV (1,83 proc. 2017 metais). 

2018 metų rugsėjį buvo išplėsta Fondo investavimo strategija, papildant tinkamų investicijų sąrašą 

įmonėmis, veikiančiomis ne tik alternatyvaus finansavimo sektoriuje. Fondas galės investuoti iki 50 

proc. turto į iki vienerių metų trukmės pastarųjų emitentų skolos vertybinius popierius, kuomet 

tokios įmonės, turėdamos skolinto kapitalo poreikį negali gauti tokio finansavimo iš bankų, kitų 

finansų institucijų ar kapitalo rinkų joms priimtinomis sąlygomis, esant pakankamai nuosavo 

kapitalo atsargai ar pinigų srautams, leidžiantiems aptarnauti skolos įsipareigojimus. Taip pat buvo 

panaikintas Fondo taisyklių apribojimas vienu metu investuoti tik į iki 5 emitentų vertybinius 

popierius.  

Visas Fondo turtas, išskyrus banko sąskaitoje laikomus pinigus, buvo nukreiptas į šešių tikslinių 

bendrovių - UAB „EBV Finance“, UAB „Įmoka lengvai“, UAB „Debitum fori“, UAB „Sotero LT“ (buvusi 

UAB „Polenera“), UAB „E energy invest“ ir UAB „CRT Partner“ (toliau – Tikslinių bendrovių) išleistų 

ne nuosavybės vertybinių popierių (obligacijų), kuriais neprekiaujama reguliuojamose rinkose, 

įsigijimą. Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas nupirko 30 Tikslinių bendrovių išleistų obligacijų emisijų (4 

UAB „EBV Finance“, 5 UAB „Įmoka lengvai“,  7 UAB „Debitum fori“ ir 12 UAB „Sotero LT“, UAB 1 „E 

energy invest“ ir 1 UAB „CRT Partner“  išleistas obligacijų emisijas), išskaitant 2 UAB „EBV 

Finance“, 5 UAB „Įmoka lengvai“, 4 UAB „Debitum fori“ ir 3 UAB „Sotero LT“ išleistas obligacijų 

emisijas, kurias Fondas perfinansavo, suėjus obligacijų emisijų išpirkimo terminui. 2018 metų liepą 

buvo nutraukta investavimo sutartis su UAB „EBV Finance“ ir Tikslinė bendrovė išpirko visas savo 

išleistas obligacijų emisijas. Likusių 26 minėtų obligacijų emisijų bendra rinkos vertė ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje buvo 16,15 mln. eurų. Kiekvienos obligacijų emisijos vidutinis metinis 

pajamingumas buvo 11,82 proc. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 8,07 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į UAB „Debitum fori“ 

išleistas obligacijas. Tikslinė bendrovė vykdo įmonių gautinų sumų finansavimo (faktoringo) 

paslaugas. Fondo finansavimas, akcininkų suteiktos subordinuotos paskolos ir bendradarbiavimas su 

Mintos tarpusavio skolinimosi platforma leido sėkmingai augti besiplečiančioje Lietuvos nebankinio 

faktoringo rinkoje bei padidinti UAB „Debitum fori“ turtą daugiau nei dvigubai iki 8,1 mln. eurų 

2018 metų pabaigoje. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 5,09 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į UAB „Įmoka lengvai“ 

išleistas obligacijas. Bendrovė teikia smulkias verslo paskolas įmonėms su vadovų ir / ar akcininkų 

asmeniniu laidavimu. UAB „Įmoka lengvai“ per 2018 metus gavo apie 496 tūkst. eurų pajamų, o 

paskolų portfeliui toliau sparčiai augant, turto vertė 2018 metų pabaigoje siekė kiek daugiau nei 1,9 

mln. eurų. 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22,76 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į UAB „Sotero LT“ 

išleistas obligacijas. 2015 metais įkurta UAB „Sotero LT“ pradėjo veiklą Lietuvoje prekiniu ženklu 

„Paskola23“. Tikslinė bendrovė klientams teikia vartojimo paskolas su automobilio įkeitimu 
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(atgalinis lizingas) bei išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugas automobilio įsigijimui. 2018 metais 

Tikslinė bendrovė pradėjo teikti šias paslaugas ir Latvijoje prekiniu ženklu „Credico“. 

2018 metų spalį Fondas investavo į UAB „E energy invest“ išleistas obligacijas. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 25,61 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į šios Tikslinės bendrovės išleistas 

obligacijas.  

Nuo 2018 metų gruodžio Fondas investuoja į UAB „CRT Partner“ leidžiamas obligacijas. Ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje 17,59 proc. Fondo aktyvų buvo investuota į šios Tikslinės bendrovės išleistas 

obligacijas. Tikslinė bendrovė teikia degalų pardavimo, PVM administravimo, PVM faktoringo, akcizo 

bei kelių mokesčių grąžinimo paslaugas smulkūs ir vidutinio dydžio transporto bendrovės visoje 

Europoje. 

Veiklos planai, prognozės ir svarbūs įvykiai, įvykę po finansinių metų pabaigos 

2019 metų kovą buvo nutraukta investavimo sutartis su UAB „Debitum fori“ ir Tikslinė bendrovė 

išpirko visas savo išleistas obligacijų emisijas. Per 2019 metus valdymo įmonė planuoja nuosekliai 

didinti jos valdomo Fondo grynąją aktyvų vertę bei papildyti Fondo tikslinių įmonių sąrašą bent 

viena nauja investicija. 

Pagrindinių rizikos rūšių ir neapibrėžtumų, su kuriais Fondas susiduria, apibūdinimas 

Žemiau nurodyti rizikos veiksniai gali turėti neigiamos įtakos Fondo GAV ir atitinkamai Fondo 

investicinių vienetų vertei: 

Rinkos svyravimo rizika 

Rinkos svyravimo rizika yra pagrindinė rizika, tiesiogiai veikianti Fondo investicijų portfelio verčių 

pokyčius. Finansinių priemonių rinkoje galimi kritimai ir kilimai. Egzistuoja neigiamų 

makroekonominių pokyčių galimybė, kas gali turėti įtakos visai finansinių priemonių rinkai, ir rinkos 

svyravimai gali būti tokie, dėl kurių Fondas gali patirti ženklių nuostolių. 

Koncentracijos rizika 

Fondo turto investavimo limitai nėra reglamentuoti taip griežtai, kaip kitų investicinių fondų, kas 

lemia tai, kad investavimo rizika nėra plačiai išskaidoma, atsiranda koncentracijos į turto klasę (per 

atitinkamas finansines priemones), sektorių ar regioną rizikos. 

Likvidumo rizika 

Investuojant į riboto likvidumo investicinius instrumentus (ypač investuojant už biržos), egzistuoja 

rizika, jog jų realizavimas užtruks ilgiau, nei planuota, todėl laikinai gali atsirasti piniginių lėšų, 

reikalingų savalaikiam Fondo vienetų išpirkimui, trūkumas. 

Kredito rizika 

Rizika patirti nuostolius dėl vertybinių popierių emitento negebėjimo įvykdyti savo finansinius 

įsipareigojimus. 
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Palūkanų normos rizika 

Palūkanų normų pasikeitimas gali tiesiogiai daryti įtaką Fondo portfelyje esančių vertybinių popierių 

vertei. 

Kiti rizikos veiksniai 

Gali egzistuoti ir kiti (negu aukščiau aptarti) nuo Fondo ir Valdymo įmonės nepriklausomi globalūs 

rizikos veiksniai (pvz. valiutų kursų svyravimo, infliacijos, politinė ir teisinė, operacinė rizika), kurie 

gali turėti neigiamos įtakos tiek bendrai visai rinkai, tiek atskirų finansinių priemonių, sudarančių 

Fondo turtą, vertei, dėl ko gali sumažėti Fondo investicinių vienetų vertė. 

VIII. INFORMACIJA APIE DIVIDENDŲ IŠMOKĖJIMĄ 

25. Informacija apie priskaičiuotų ir (ar) išmokėtų dividendų sumas: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.8. 

IX. INFORMACIJA APIE KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO PASISKOLINTAS AR PASKOLINTAS 

LĖŠAS 

26. Kolektyvinio investavimo subjekto pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.9. 

27. Kolektyvinio investavimo subjekto paskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: 

Informacija pateikiama Fondo metinių finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto pastaboje 3.9. 

X. ATSAKINGI ASMENYS 

28. Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą, vardai, pavardės, 

adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris: 

- 

29. Ataskaitą rengusių asmenų vardai, pavardės, pareigos, darbovietė: 

Audrius Mozūras, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės direktorius, 

Martynas Grikinis, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės fondų valdytojas. 

30. Valdymo įmonės administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių 

asmenų ir konsultantų parašai ir patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir nėra 

nutylėtų faktų, galinčių daryti esminę įtaką teikiamų rodiklių vertėms: 

Fondo valdytojas Martynas Grikinis  ______________________________ 
 

Administracijos vadovas Audrius Mozūras  ______________________________ 
 

Vyr. finansininkas Vidmantas Liepuonius  ______________________________ 
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31. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 

31.1. už ataskaitą atsakingi įmonės valdymo organų nariai, darbuotojai ir 

administracijos vadovas: 

Audrius Mozūras, UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovės direktorius; tel. nr.: +370 672 30426, el. 

pašto adresas: audrius@mundus.lt. 

31.2. konsultantų įmonės pavadinimas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto 

adresas, atstovų vardai, pavardės; konkrečios ataskaitos dalys, kurias rengė arba 

padėjo rengti konsultantai, bei konsultantų atsakomybės ribos: 

- 
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