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MUNDUS Bridge Finance (MBF) investuoja išskirtinai į alternatyvaus finansavimo sektoriuje veikiančias įmones.MUNDUS komanda didina 
portfelį sudarančių Tikslinių įmonių vertę: 1) suteikdama laikinąjį finansavimą (angl. bridge finance), kol portfelio įmonės bus pasirengusios 
gauti bankų ar alternatyvių šaltinių finansavimą patraukliomis sąlygomis; 2) aktyviai dalyvaudama portfelio įmonių valdyme, skiriant savo 
atstovą į portfelio įmonių valdybą bei suteikiant finansinių bei kitų įmonėms reikalingų kompetencijų.  

Unikali MBF investavimo strategija suteikia likvidų įrankį investuoti į paprastai sunkiai pasiekiamą viešai nekotiruojamų skolos vertybinių 
popierių (angl. Private Debt) rinką. Atvirojo tipo MBF fondas investuoja į nuolat perfinansuojamas trumpalaikes (iki 1 metų trukmės) viešai 
nekotiruojamas įmonių obligacijas. Likvidumo užtikrinimui iki 20 proc. turto gali būti nukreipiama į pinigų rinkos priemones. 

Anot konsultacijų bendrovės PwC, atsigaunant Europos ūkiui artimiausius penkerius metus 
numatomas skolos finansavimo paklausos mažų ir vidutinių įmonių tarpe augimas. 
Prognozuojama, jog dėl griežtėjančio reguliavimo vietiniai bankai nepajėgs šių poreikių 
patenkinti. Ši situacija atveria kelią sparčiam alternatyvių skolintojų augimui. 

Be to, kredito reitingų agentūrų susidomėjimas vidutinio dydžio Europos bendrovėmis (2013 
metais Standard & Poor's pradėjo teikti vidutinio dydžio bendrovių mokumo vertinimo 
paslaugą „Mid-Market Evaluation“) leidžia manyti, jog plėtosis ir Europos skolos vertybinių 
popierių rinkos. Tokiu būdu susiformuotų antrinė rinka, padėsianti efektyviau valdyti 
alternatyvių skolintojų turtą bei realizuoti investicijų grąžą. 

EY ir Kembridžo universiteto duomenimis, internetinių alternatyvaus finansavimo platformų 
rinka Europoje išaugo nuo 487 mln. eurų 2012 iki beveik 3 mlrd. Eurų 2014 metais. Šiemet 
tikimasi, jog ši rinka ir vėl išaugs bent dvigubai. Nors Jungtinė Karalystė išlieka 
vienareikšmiu rinkos lyderiu, alternatyvaus finansavimo platformos sparčiai plinta tiek 
didžiosiose (Prancūzija, Vokietija, Ispanija), tiek ir mažesnėse žemyno rinkose (Šiaurės 
šalys, Estija). Sparčiausiai paskutinius dvejus metus – vidutiniškai po 272 proc. per metus -  
augo tarpusavio skolinimo verslui (angl. peer-to-business lending) sektorius.  

Laikotarpis GAV grąža 
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3 mėnesiai n/d 
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Nuo įsteigimo n/d   

Fondo pavadinimas MUNDUS Bridge Finance 

Valdytojas „Mundus“, turto valdymo bendrovė 

Įstatyminė forma ir tipas Atvirojo tipo rizikos kapitalo 

informuotiesiems investuotojams skirtas 

kolektyvinio investavimo subjektas 

Įsteigtas 2015-03-24 

ISIN LTIF00000633 

Fondo vieneto vertė 100 EUR 

Minimali investavimo suma 125 000 eurų / 50 000 eurų 

GAV skaičiavimas / įsigijimas Kas mėnesį 

Išpirkimas Kas ketvirtį (pirmus 12 mėn. „lock-in“) 

Turto saugojimas AB „Swedbank” 

Auditas UAB „PricewaterhouseCoopers” 

Metinis valdymo mokestis 2 proc. (įsk. saugojimo, apskaitos, 

prekybos ir kitus susijusius mokesčius) 

Įsigijimo / išpirkimo mokestis Iki 2 proc. / 0 proc. 
 

 

90

110

130

150

2015-05-29

100% 

0% 

UAB AVII Finance obligacijos (vid. metinis
pajamingumas - 12%)

Pinigų rinkos intrumentai

Šaltinis: EY ir Kembridžo universiteto ataskaita „Moving 
Mainstream“, 2015 m. vasaris. | *prognozė  

Sektoriaus augimą lemiantys veiksniai: 

• didelė investicijų paklausa 
• nusilpę bankų balansai 
• griežtėjantis bankų reguliavimas 
• skolos kapitalo rinkos ir infrastruktūros plėtra 
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Alternatyvus finansavimas Europoje 

Marius Barys, CFA 
Turi sukaupęs patirties įmonių finansų, akcijų 
ir kitų investicijų vertinimo srityse, taip pat 
valdybos nario pozicijose įvairių dydžių bei 

sektorių bendrovėse.  



 

UAB „AVII Finance“ veiklos modelis yra paremtas tuo, jog bendrovės, patiriančios išlaidų užsienio valstybėse, kuriose nevykdo 
ūkinės veiklos, turi teisę susigrąžinti ten sumokėtą PVM. Neturėdamos tam reikalingos kompetencijos, pačios bendrovės šiame 
procese užtrunka labai ilgai, todėl yra priverstos įšaldyti savo lėšas. AVII Finance sprendžia šią problemą, suteikdama šioms 
bendrovėms kreditavimą (faktoringą) ir atlikdama jų grąžintino PVM administravimą, taip atlaisvindama savo klientų lėšas. 
Įmonė specializuojasi mokesčių administravime, tad sugeba PVM susigrąžinti greičiau nei jos klientai. Įmonės faktoringo portfelis 
unikalus tuo, jog lėšos susigrąžinamos iš itin patikimomis laikomų valstybinių mokesčių institucijų.  

 
Pagrindiniai faktai  

Pradėta vykdyti veikla 2014 m. rudenį 

Veiklos sektorius Faktoringas 

Veiklos sritys PVM administravimas 
PVM faktoringas 

Klientų geografija Baltijos šalys  

Klientų skaičius 22 

Valstybės, iš kurių susigrąžinamas PVM ES valstybės, Šveicarija, Norvegija ir Lichtenšteinas 
 

 Profesionali faktoringo specialistų komanda 

 Mokėjimai iš labai patikimų valstybinių mokesčių institucijų  

 Veikla jau pelninga, tačiau trūksta kapitalo plėtrai 

 Kredito riziką minimizuoja kruopšti klientų bei dokumentų 

patikra, taip pat bendradarbiavimas su kuro tiekėjais 

 Itin patrauklus grąžos ir rizikos santykis 

 Sparčiai plėtrai palanki konkurencinė aplinka 

Marius Svidinskas 
Steigėjas 

Buvęs Swedbank Faktoringo padalinio vadovas, 10 metų 
patirties finansinių paslaugų srityje 

Marius Maniušis 
Direktorius 

Septyneri metai patirties lizingo ir kreditavimo srityse 

Tomas Zdanavičius 
Nepriklausomas valdybos narys 

Daugiau kaip 9 metų patirtis transporto bei logistikos srityje 
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Gautinas PVM (2015-04-16; S&P reitingai) 

Lenkija (A-)

Švedija (AAA)

Belgija (AA)

Prancūzija (AA+)

Liuksemburgas (AAA)

Kitos šalys (įvairūs
reitingai)

 Klientai - transporto sektoriaus įmonės 
 

 Dažniausiai PVM faktoringas teikiamas 
už šias prekes ir paslaugas – kuras, kelių 
mokesčiai, automobilių remontas, 
autodalys 

 

 Įmonėms lėšos išmokamos per keletą 
darbo dienų po dokumentų patikrinimo 

 

 AVII Finance atsiima lėšas (grąžintiną 
PVM) iš valstybinių mokesčių institucijų 
per 3-6 mėnesius (priklausomai nuo 
valstybės) 

 

 Paslauga teikiama klientams, turintiems 
nemažiau 20 darbuotojų ir kurių metinė 

apyvarta yra bent 2 mln. eurų 



 

 

 

 

Šaltiniai: Bloomberg, Google Finance, Yahoo Finance.

Pastabos: Indeksų pokyčiai nurodyti bazine indekso valiuta 2015-05-31 dienai; palūkanų normos nurodytos 2015-06-03 dienai; obligacijų pajamingumas 

atitinka „Yield-to-worst“ rodiklį.  
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Turto klasė Rinka Indeksas

Grąža per 

gegužės mėn.

Grąža nuo metų 

pradžios

Pasaulis ACWI g::539V:INDEXDB1,18% 16,51%

Išsivysčiusios šalys Dow Jones Global Developed Total Stock Market Index g::DWDV:INDEXDJX-0,39% 4,46%

Besivystančios šalys MSCI Emerging Markets g::EMX:INDEXNYSEGIS0,14% 11,24%

JAV S&P 500 ^GSPC 0,16% 2,57%

Europa FTSE Eurofirst 300 ^STOXX50E0,48% 0,48%

Kinija Shanghai Composite B::SHCOMP:IND7,77% 49,28%

Honkongas Hang Seng ^HSI -1,90% 16,91%

Japonija Nikkei 225 ^N225 5,32% 17,87%

JK FTSE 100 ^FTSE -0,46% 5,90%

Vokietija DAX ^GDAXI -1,58% 17,12%

Prancūzija CAC 40 ^FCHI -1,12% 17,61%

Rusija RSX g::MICEXINDEXCF:MCX-6,09% 12,63%

Baltijos šalys OMXB g::OMXB10:INDEXNASDAQ-2,41% 10,79%

Švedija OMXS30 g::OMXS30:INDEXNASDAQ0,95% 12,69%

Lenkija WIG g::WIG:WSE-1,93% 10,07%

Turkija BIST 100 g::XU100:INDEXIST-4,27% -6,17%

Pasaulio obligacijos JPM Global Aggregate Bond Index B::JGAGGUSD:IND-1,93% -2,94%

Išsivysčiusių šalių valstybių obligacijos Bloomberg Global Developed Sovereign Bond B::BGSV:IND-2,54% -3,91%

Pasaulio įmonių obligacijos Bloomberg Global Investment Grade Corporate Bond B::BCOR:IND-1,69% -2,84%

Pasaulio aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg Global High Yield Corporate Bond B::BHYC:IND-0,17% 2,48%

Besivystančių šalių obligacijos Bloomberg USD Emerging Market Composite Bond B::BEM:IND-0,02% 3,66%

JAV valstybės obligacijos Bloomberg US Treasury Bond Index B::BUSY:IND-0,33% 0,39%

JK valstybės obligacijos Bloomberg U.K. Sovereign Bond Index B::BRIT:IND0,14% 0,03%

Eurozonos valstybių obligacijos Bloomberg Eurozone Sovereign Bond B::BEUR:IND-2,14% 0,72%

Euro įmonių obligacijos Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index B::BERC:IND-0,72% 0,10%

Euro aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index B::BEUH:IND0,13% 3,13%

Žaliavų krepšelis S&P GSCI Total Return g::SPGSCITR:INDEXSP-1,74% -0,23%

Nafta S&P GSCI Crude Oil Index Total Return g::SPGSCLTR:INDEXSP0,11% 0,71%

Auksas S&P GSCI Gold Index Total Return g::SPGSGCTR:INDEXSP1,12% 0,15%

Industriniai metalai S&P GSCI Industrial Metals Index Total Return g::SPGSINTR:INDEXSP-7,47% -5,23%

Augalinės kilmės S&P GSCI Softs Index Total Return g::SPGSSFTR:INDEXSP-3,31% -10,03%

Žemės ūkis S&P GSCI Agriculture Index Total Return g::SPGSAGTR:INDEXSP-1,43% -13,32%

Grūdai S&P GSCI Grains Index Total Return g::SPGSGRTR:INDEXSP-0,74% -14,47%

Euro zona 0,05%

JAV 0,25%

JK 0,30%

Japonija 0,00%

Kinija 5,10%

Rusija 12,50%

Lenkija 3,60%

Vokietija 0,70%

JAV 2,28%

JK 1,98%

Japonija 0,46%

Prancūzija 1,00%

Šveicarija -0,04%

Italija 2,09%

Pasaulio investicinio reitingo 2,50%

Pasaulio aukšto pajamingumo 5,74%

EUR investicinio reitingo 1,06%

EUR aukšto pajamingumo 3,64%

Besivystančių šalių USD 5,24%

Obligacijos

Žaliavos

Centrinių bankų 

palkanų normos

10 metų VVP 

pajamingumas

Įmonių obligacijų 

pajamingumas

Akcijos



 

 

 

 

 

 

 

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė 

Gedimino pr. 27 

LT-01104 Vilnius 

+370 610 25696 

www.mundus.lt 

sales@mundus.lt 

 

 

 

 

 

 

 

Šį dokumentą parengė UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė (toliau – „Mundus“) su tikslu informuoti apie „Mundus“ 

valdomą informuotiesiems investuotojams skirtą rizikos kapitalo investicinį fondą Mundus Bridge Finance. Vienintelis 

šio dokumento tikslas yra gavėjui pateikti informaciją, supažindinančią jį ar ją su minėtu fondu, tačiau tai nėra 

siūlymas įsigyti fondo vienetų. Norint susipažinti su fondo prospektu, galima kreiptis el. paštu sales@mundus.lt.  

Šis dokumentas nėra rekomendacija investuoti ir neturėtų būti investicinių sprendimų pagrindu. Šį dokumentą 

parengęs „Mundus“ tuo pačiu ir kuria kai kuriuos dokumente aprašomus produktus bei teikia kai kurias paslaugas, 

todėl šis dokumentas neturėtų būti laikomas nepriklausoma nuomone. 

Šiame dokumente esanti informacija buvo gauta iš viešų šaltinių ir „Mundus“ jos nepriklausomai netikrino. Visi 

skaičiavimai remiasi istoriniais duomenimis, o istoriniai rezultatai negarantuoja ateities rezultatų, ir „Mundus“ 

prielaidomis, todėl juose galima reikšminga paklaida. Nors tikima, jog pateikiama informacija yra tiksli, „Mundus“ 

nėra niekaip atsakinga ir neprisiima įsipareigojimų ar nuostolių dėl jos turinio, klaidų, neteisingo interpretavimo ar 

vartojimo be tinkamo konteksto pateikiant ją gavėjui raštu ar žodžiu. Šiame dokumente esanti informacija gali būti 

papildyta ar pakeista be įspėjimo. 

Pateikdama šį dokumentą „Mundus“ neįsipareigoja gavėjui teikti papildomą informaciją, ją atnaujinti ar taisyti 

išaiškėjusius netikslumus. 

Kai kuriose jurisdikcijose šio dokumento platinimas gali būti ribojamas. Asmenys, kurių žinion pateko šis dokumentas, 

yra „Mundus“ įspėjami paisyti tokių ribojimų. 

http://www.mundus.lt/
mailto:sales@mundus.lt
mailto:sales@mundus.lt

