
2016 m. balandžio mėnesio ataskaita  



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 finansų valdymo bei kitą įmonėms reikalingą kompetenciją.  

Atvirojo tipo MBF fondo, investuojančio į nuolat perfinansuojamas trumpalaikes įmonių obligacijas, unikali investavimo strategija suteikia 
likvidų įrankį investuoti į paprastai sunkiai pasiekiamą viešai nekotiruojamų skolos vertybinių popierių (angl. private debt) rinką.  

Lietuvos verslo atstovų apklausos rodo, jog įmonės tampa vis geriau susipažinusios su   
skirtingais išorės finansavimosi šaltiniais ir vis dažniau ima juos išnaudoti. Iš kitos pusės, 
nepaisant stiprėjančios šalies ekonominės būklės, paskolų prieinamumas išlieka ribotas.  
2016 m. vasarį Lietuvos banko atlikta ne finansinių įmonių apklausa atskleidė, jog beveik pusei 
apklaustų įmonių 2015 m. II pusmetį skolinimasis buvo iš dalies arba visiškai apribotas ir šis 
rodiklis iš esmės nepasikeitė, lyginant su prieš pusę metų atliktos apklausos rezultatais (47 
proc. 2015 m. II pusm. Ir 50 proc. 2015 m. I pusm.).  
Lietuvos bankas pastebi, jog 2015 m. II pusmetį didėjo išorės finansavimosi šaltinių įvairovė 
bei padaugėjo įmonių, kurios savo veiklą finansavo mažiau tradicinėmis priemonėmis, pvz. 
skolos vertybinius popierius leidžiančių įmonių dalis per pusmetį augo nuo 8,4 iki 12,5 proc.  
Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija, savo ruožtu, šių metų vasario – kovo mėnesiais, 
kaip ir kasmet, apklausė didžiųjų Lietuvos įmonių vadovus siekdama išsiaiškinti įmonių požiūrį 
finansavimo šaltinius. Apklausos duomenimis, tradicinės finansavimo formos vis dar dominuoja 
– 70 proc. respondentų labiausiai domina banko paskola, 67 proc. – lizingas. Vis dėlto, 
pastebimas augantis įmonių supratimas apie alternatyvas.  Įmonių, susidūrusių su rizikos 
kapitalo fondais dalis per metus tarp 2015 ir 2016 m. šoktelėjo nuo 10 iki 17 proc. Paklausti, 
kodėl rinktųsi rizikos kapitalo finansavimą, įmonių vadovai dažniausiai minėjo šias priežastis:  

- noras pritraukti ne tik pinigų, bet ir patyrusius partnerius su verslo ryšiais;  
- noras dalintis verslo rizika su aukštos reputacijos partneriu; 
- lankstumas, pvz. kai įmonė neturi bankams tinkamo užstato. 

Labiau egzotiškos finansinės priemonės skinasi kelią lėčiau. 19 proc.  LRPKA respondentų teigė 
girdėję apie  sutelktinį finansavimą (angl. crowdfunding), bet tik 8 proc. žino jo veikimo 
principus. Vis tik pastebima, jog  verslas vis labiau ima domėtis alternatyvomis tradiciniam 
finansavimui.  

Laikotarpis GAV grąža 

1 mėnuo 0,79% 

3 mėnesiai 2,37% 

Nuo metų pradžios 3,09% 

1 metai n/d 

3 metai n/d 

Nuo įsteigimo 8,60% 

 

 

Fondo pavadinimas MUNDUS Bridge Finance 

Valdytojas „Mundus“, turto valdymo bendrovė 

Įstatyminė forma ir tipas Atvirojo tipo informuotiesiems 

investuotojams skirtas investicinis fondas 

Įsteigtas 2015-03-24 

ISIN LTIF00000633 

Fondo vieneto vertė 108,5976 EUR 

Fondo valdomas turtas 2 201 056 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. 
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Pinigų rinkos instrumentai

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

sektorių bendrovėse.  

* Alokacija prieš vykdant naujas fondo vienetų įsigijimo 

ar pardavimo paraiškas  

 

Šaltinis: Lietuvos bankas  

Lietuvos įmonės (visų apklaustų įmonių dalis), 
kurioms yra tekę susidurti su rizikos kapitalo 
fondais:

Šaltinis: Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacija 

 

50%
47%

25%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 I pusm. 2015 II pusm.

Ne finansinių įmonių apklausa dėl 
veiklos finansavimo

Mano, jog skolinimas verslui yra visiškai arba
iš dalies apribotas

Negalėjo pasiskolinti norimos sumos



 

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 ir akcizo mokesčio administravimas 
PVM faktoringas 

Klientų geografija Baltijos šalys ir Lenkija 

PVM faktoringo klientų skaičius 70 (2016-04-30) 

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 ir vadovas 

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

Tomas Zdanavičius 
Nepriklausomas valdybos narys 

Daugiau kaip 9 metų patirtis transporto bei logistikos srityje 

 

Bendrovės padaliniuose Vilniuje ir Varšuvoje (Lenkijoje) dirba 10 profesionalų, atliekantys vietinių ir tarptautinių pardavimų, paraiškų 
administravimo ir apskaitos funkcijas.  
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Neaudituoti AVII Finance 2015 m. finansiniai rodikliai:  
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Šaltiniai: Bloomberg, Google Finance, Yahoo Finance.

Pastabos: Indeksų pokyčiai nurodyti bazine indekso valiuta 2016-04-30 dienai; palūkanų normos nurodytos 2016-05-02 dienai; obligacijų pajamingumas 

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

Grąža per 

balandžio mėn.

Grąža nuo metų 

pradžios

Pasaulis ACWI 0,19% -1,95%

Išsivysčiusios šalys Dow Jones Global Developed Total Stock Market Index 1,88% 1,11%

Besivystančios šalys Dow Jones Emerging Markets Index 0,26% 5,50%

JAV S&P 500 1,05% 1,83%

Europa FTSE Eurofirst 300 0,77% -4,58%

Kinija Shanghai Composite -2,08% -16,98%

Honkongas Hang Seng 1,40% -3,87%

Japonija Nikkei 225 -3,65% -12,48%

JK FTSE 100 1,09% -0,01%

Vokietija DAX 1,58% -1,56%

Prancūzija CAC 40 1,32% -4,19%

Rusija RSX 4,55% 10,88%

Baltijos šalys OMXB 0,55% 8,65%

Švedija OMXS30 -0,94% -2,97%

Lenkija WIG -2,65% 5,21%

Turkija BIST 100 0,67% 16,87%

Pasaulio obligacijos JPM Global Aggregate Bond Index 1,00% 6,76%

Išsivysčiusių šalių valstybių obligacijos Bloomberg Global Developed Sovereign Bond 2,06% 9,41%

Pasaulio įmonių obligacijos Bloomberg Global Investment Grade Corporate Bond 1,41% 6,57%

Pasaulio aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg Global High Yield Corporate Bond 3,79% 8,02%

Besivystančių šalių obligacijos Bloomberg USD Emerging Market Composite Bond 1,92% 7,20%

JAV valstybės obligacijos Bloomberg US Treasury Bond Index -0,36% 2,80%

JK valstybės obligacijos Bloomberg U.K. Sovereign Bond Index -1,14% 3,84%

Eurozonos valstybių obligacijos Bloomberg Eurozone Sovereign Bond -0,99% 2,30%

Euro įmonių obligacijos Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 0,17% 2,77%

Euro aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 1,88% 3,82%

Žaliavų krepšelis S&P GSCI Total Return 8,28% 5,58%

Nafta S&P GSCI Crude Oil Index Total Return 13,05% 0,93%

Auksas S&P GSCI Gold Index Total Return 4,71% 21,97%

Industriniai metalai S&P GSCI Industrial Metals Index Total Return 6,26% 8,30%

Augalinės kilmės S&P GSCI Softs Index Total Return 4,06% 0,95%

Žemės ūkis S&P GSCI Agriculture Index Total Return 6,55% 5,55%

Grūdai S&P GSCI Grains Index Total Return 7,51% 7,41%

Euro zona 0,00%

JAV 0,50%

JK 0,50%

Japonija 0,00%

Kinija 4,35%

Rusija 11,00%

Lenkija 1,50%

Vokietija 0,26%

JAV 1,82%

JK 1,59%

Japonija -0,13%

Prancūzija 0,62%

Šveicarija -0,29%

Italija 1,47%

Pasaulio investicinio reitingo 2,35%

Pasaulio aukšto pajamingumo 7,03%

EUR investicinio reitingo 0,83%

EUR aukšto pajamingumo 4,25%

Besivystančių šalių USD 5,72%

Obligacijos

Žaliavos

Centrinių bankų 

palūkanų normos

10 metų VVP 

pajamingumas

Įmonių obligacijų 

pajamingumas

Akcijos



 

 

 

 

 

 

UAB „Mundus“, turto valdymo bendrovė 

Vilniaus g. 31 

LT-01402 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

