
2016 m. rugpjūčio 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.  

Apribotos rizikos fondai (angl. hedge funds), taikantys nestandartines investavimo strategijas, ilgą laiką buvo prieinami tik siauram investuotojų 
ratui. Vis tik, finansinių inovacijų dėka daugelis alternatyvių investavimo strategijų tapo prieinamos ir neprofesionalams: besiplečiant biržoje 
kotiruojamų fondų (angl. exchange traded funds) pasiūlai, išplito alternatyvūs atviro tipo (likvidūs) fondai, kurie atkartoja apribotos rizikos fondų 
strategijas, taigi, sudaro galimybes diversifikuoti investicijas bei uždirbti tiek iš rinkos pakilimų, tiek ir kritimų. Tuo pačiu metu šie fondai yra 
visiškai likvidūs, neturi minimalios investavimo sumos reikalavimų bei pasižymi didesniu skaidrumu. Alternatyvių likvidžių fondų populiarumą itin 
paskatino  po pasaulinės finansų krizės  išaugęs investuotojų poreikis rasti saugią užuovėją bei labiau diversifikuoti savo portfelius: PIMCO 
duomenimis, šių fondų rinkos dydis tarp 2008 ir 2015 m. išaugo daugiau nei penkis kartus iki maždaug 500 mlrd. JAV dolerių. 

Keletas alternatyvių strategijų pavyzdžių: 

-  „Meškų“ rinkos strategijos siekia uždirbti 
per rinkos nuosmukius

-  Žaliavų ir nekilnojamojo turto strategijos 
investuoja į instrumentus, susietus su 
materialaus turto vertėmis 

-  Neutralios akcijų rinkos strategijos 
nekoreliuoja su akcijų rinkos pokyčiais 

-  „Long/short“ strategijos gali tiek pirkti 
akcijas, tiek ir parduoti jas į skolą

-  Netradicinės obligacijų strategijos gali 
investuoti į įvairius obligacijų segmentus 
bei naudoti išvestinius finansinius 
instrumentus

Nepaisant alternatyvių likvidžių fondų  
privalumų, investuotojai, prieš investuodami į 
juos, turėtų suprasti šių fondų naudojamų 
strategijų principus ir riziką, gebėti atsirinkti jiems tinkamus fondus bei efektyvius fondų valdytojus.  

 

1 MĖNUO 3 MĖNESIAI 6 MĖNESIAI 12 MĖN. NUO ĮSTEIGIMO 

0,76% 2,30% 4,71% 9,56% 11,94% 
 

MĖN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YTD 

2016 0,71% 0,77% 0,78% 0,79% 0,76% 0,79% 0,74% 0,76%     6,27% 

2015 - - - - - 0,71% 0,71% 0,75% 0,75% 0,76% 0,77% 0,78% 5,34% 
 

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 111,9443 EUR 

Fondo valdomas turtas 3 177 092 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. 
 

 

95,3%

3,2% 1,5%

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

Credital obligacijos (vid. metinis pajamingumas
- 16%)

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  

 

Tipiniai požymiai Tradicinis akcijų ir 
obligacijų portfelis 

Alternatyvūs uždaro 
tipo fondai 

Alternatyvūs atviro 
tipo (likvidūs) fondai 

Diversifikacija vs. 
akcijos/obligacijos 

Ne Taip Taip 

Likvidumas Taip Ne Taip 

Skaidrumas Taip Ne Taip 

Prieinamumas Lengvai prieinamas 
Tik profesionaliems 

investuotojams 
Lengvai prieinamas 

Galimybė uždirbti iš 
kainų kritimo 

Nėra/ribota Taip Taip 

Galimybė uždirbti 
nelikvidumo premiją 

Ne Taip Ne 

Galimybė uždirbti iš 
netradicinių rizikos 
faktorių 

Ne Taip Taip 

 Šaltinis: PIMCO 



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 83 (2016-08-31) 

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

* Dėl mokesčių inspekcijų taikomų procedūrų dalis PVM gali grįžti per AVII Finance administruojamą kliento sąskaitą

 

 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 

 

Mindaugas Pranskevičius 
Nepriklausomas valdybos narys 

11 metų patirtis informacinių technologijų ir inovacijų srityje 

 

Bendrovės padaliniuose Lietuvoje ir Lenkijoje dirba 10 profesionalų, atliekantys vietinių ir tarptautinių pardavimų, paraiškų 
administravimo ir apskaitos funkcijas.  
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 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 



Credital teikia apyvartinio kapitalo tipo paskolas smulkiam verslui, ypač didelį dėmesį kreipdama į jaunų perspektyvių įmonių segmentą. 
Išskirtinė Credital kompetencija – efektyvus laiduotojo vertinimas – suteikia galimybę užimti rinkoje mažai aptarnaujamo jauno verslo paskolų 
nišą. Aukštos paskolų kokybės palaikymą lemia su skolininko interesais suderintas paskolų struktūrizavimas: paskolai grąžinti, reikalui esant, 
pasitelkiamos ir stabilios su darbo santykiais susijusios skolininko pajamos. 

 
Pagrindiniai faktai  

Pradėta vykdyti veikla 2016 m. pavasarį 

Veiklos sektorius Paskolos smulkiam ir vidutiniam  verslui 

Veiklos sritis Smulkios paskolos jaunam verslui su vadovų/savininkų laidavimu 
Klientų geografija Lietuva 

Paskolų portfelis 196 988 EUR (2016-08-31) 

Vid. paskola 
Virš 60 dienų vėluojančios paskolos 

4 488 EUR (2016-08-31) 

0,00% (2016-08-31) 
 

 Per du vasaros mėnesius paskolų portfelis išaugo 3 kartus iki 

beveik 200 tūkst. eurų. 

 Credital tapo oficialiu verslumą skatinančios VšĮ „Versli Lietuva“ 

partneriu, aptarnaujant jaunas įmones 

 Atsižvelgiant į skirtingus klientų poreikius, pasiūlytas naujas 

produktas: paskola su kasmėnesiniu išsimokėjimu lygiomis dalimis 

su terminu iki 24 mėn.  

 Credital tapo finansinių startuolių bendruomenės Rise Vilnius 

(Barclays) nariu 

 Šiuo metu tobulinama įmonės IT Sistema, siekiant suefektyvinti 

klientų aptarnavimą po pardavimo (sutarčių refinansavimai, 

pratęsimai ir pan.) 

 Pasitvirtinęs verslo modelis: paskolos smulkiam verslui su steigėjų 

laidavimu, didelį dėmesį kreipiant į perspektyvių jaunų įmonių 

segmentą 

 Greitis ir lankstumas suteikia pranašumą prieš konkurentus 

 Ilgametė steigėjo patirtis ir kompetencija  

 Auganti verslo paskolų paklausa  

 Ribota paskolų smulkiam verslui pasiūla  

 Plėtros į kaimynines rinkas potencialas  

 

Linas Armalys 
Steigėjas ir vadovas 

Buvęs Swedbank Baltijos šalių paskolų produktų vystymo padalinio vadovas,  
8 metai vadovavimo patirties vartojamųjų paskolų sektoriuje 
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Šaltiniai: Bloomberg, Google Finance, Yahoo Finance.

Pastabos: Indeksų pokyčiai nurodyti bazine indekso valiuta 2016-08-31 dienai; palūkanų normos nurodytos 2016-09-02 dienai; obligacijų pajamingumas 

atitinka „Yield-to-worst“ rodiklį.  

 

9

Turto klasė Rinka Indeksas

Grąža per 

rugpjūčio mėn.

Grąža nuo metų 

pradžios

Pasaulis ACWI 2,54% 7,45%

Išsivysčiusios šalys Dow Jones Global Developed Total Stock Market Index 0,21% 3,97%

Besivystančios šalys Dow Jones Emerging Markets Index 1,59% 12,60%

JAV S&P 500 0,01% 6,21%

Europa FTSE Eurofirst 300 1,88% -4,87%

Kinija Shanghai Composite 3,56% -12,82%

Honkongas Hang Seng 3,83% 4,85%

Japonija Nikkei 225 1,51% -8,47%

JK FTSE 100 3,38% 7,72%

Vokietija DAX 2,54% 3,01%

Prancūzija CAC 40 0,66% -4,29%

Rusija RSX 1,24% 13,67%

Baltijos šalys OMXB -1,76% 10,61%

Švedija OMXS30 2,80% 1,70%

Lenkija WIG 3,71% 5,68%

Turkija BIST 100 -0,97% 5,91%

Pasaulio obligacijos JPM Global Aggregate Bond Index -0,46% 8,87%

Išsivysčiusių šalių valstybių obligacijos Bloomberg Global Developed Sovereign Bond -0,94% 11,17%

Pasaulio įmonių obligacijos Bloomberg Global Investment Grade Corporate Bond 0,06% 9,28%

Pasaulio aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg Global High Yield Corporate Bond 1,99% 13,47%

Besivystančių šalių obligacijos Bloomberg USD Emerging Market Composite Bond 1,59% 13,97%

JAV valstybės obligacijos Bloomberg US Treasury Bond Index -0,54% 5,20%

JK valstybės obligacijos Bloomberg U.K. Sovereign Bond Index 2,80% 17,50%

Eurozonos valstybių obligacijos Bloomberg Eurozone Sovereign Bond -0,40% 6,00%

Euro įmonių obligacijos Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index 0,07% 5,92%

Euro aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index 1,58% 7,34%

Žaliavų krepšelis S&P GSCI Total Return 3,95% 1,29%

Nafta S&P GSCI Crude Oil Index Total Return 9,73% -4,72%

Auksas S&P GSCI Gold Index Total Return -3,35% 23,02%

Industriniai metalai S&P GSCI Industrial Metals Index Total Return -2,44% 5,94%

Augalinės kilmės S&P GSCI Softs Index Total Return -0,33% 14,05%

Žemės ūkis S&P GSCI Agriculture Index Total Return -3,89% -5,67%

Grūdai S&P GSCI Grains Index Total Return -5,62% -13,44%

Euro zona 0,00%

JAV 0,50%

JK 0,25%

Japonija 0,00%

Kinija 4,35%

Rusija 10,50%

Lenkija 1,50%

Vokietija -0,03%

JAV 1,59%

JK 0,70%

Japonija -0,04%

Prancūzija 0,18%

Šveicarija -0,52%

Italija 1,16%

Pasaulio investicinio reitingo 2,06%

Pasaulio aukšto pajamingumo 5,85%

EUR investicinio reitingo 0,46%

EUR aukšto pajamingumo 3,07%

Besivystančių šalių USD 4,90%

10 metų VVP 

pajamingumas

Įmonių obligacijų 

pajamingumas

Akcijos

Obligacijos

Žaliavos

Centrinių bankų 

palūkanų normos



 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

