
2016 m. sausio 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.  

Nors smulkios ir vidutinės įmonės (SVĮ) sukuria daugiau nei pusę pasaulio BVP bei beveik 
trečdalį darbo vietų, būtent šioms įmonėms yra sunkiausia užsitikrinti finansavimą. 
Pasaulio banko duomenimis, vien besivystančiose šalyse SVĮ finansavimo spraga sudaro 
daugiau nei 2 trilijonus JAV dolerių.  

Finansinės technologijos gali iš esmės pakeisti taisykles rinkoje ir sumažinti SVĮ 
finansavimo spragą, kadangi inovatyvūs sprendimai leidžia pasiekti reikiamą efektyvumą 
dirbant net ir su smukliais klientais. Besiplečiantis paslaugų spektras leidžia SVĮ  
efektyviau valdyti balansą: gautinos sumos gali būti parduodamos sąskaitų finansavimo 
platformose („MarketInvoice“), apyvartinis kapitalas finansuojamas tiekimo grandinės 
finansuotojų pagalba („Taulia“), skolintas kapitalas pritraukiamas per tarpusavio 
skolinimosi platformas („Funding Circle“) ar iš prekybos įmonių („Amazon.com“), akcijos 
platinamos sutelktinio finansavimo pagalba („Seedrs“, Crowdcube“). 

Pasaulio ekonomikos forumo atlikta analizė įvardija finansines technologijas svarbiu SVĮ 
plėtros katalizatoriumi bei prognozuoja, jog alternatyvaus finansavimo sektoriaus 
augimas išlaikys pagreitį. Vis tik analitikai išskiria keletą esminių rizikos faktorių - 
nesusiformavusią reguliacinę aplinką, išsiskiriančius investuotojų ir paslaugų tiekėjų  
interesus bei ribotą smulkių investuotojų apsaugą. Todėl nenuostabu, jog alternatyvaus 
finansavimo sektoriuje vis labiau įsitvirtina instituciniai investuotojai, gebantys įvertinti 
specifinę riziką ir suderėti savo klientams geriausias investavimo sąlygas. 

Šaltinis: „The Future of Fintech“, Pasaulio ekonomikos forumas 2015 m. spalis  

Laikotarpis GAV grąža 

1 mėnuo 0,71% 

3 mėnesiai 2,28% 

Nuo metų pradžios 0,71% 

1 metai n/d 

3 metai n/d 

Nuo įsteigimo 6,09% 

  

Fondo pavadinimas MUNDUS Bridge Finance 

Valdytojas „Mundus“, turto valdymo bendrovė 

Įstatyminė forma ir tipas Atvirojo tipo informuotiesiems 

investuotojams skirtas  rizikos kapitalo 

investicinis fondas 

Įsteigtas 2015-03-24 

ISIN LTIF00000633 

Fondo vieneto vertė 106,0877 EUR 

Fondo valdomas turtas 1 568 936 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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UAB AVII Finance obligacijos (vid. metinis
pajamingumas - 12%)

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.  

 
 

„Smulkieji investuotojai buvo pirmieji 
tarpusavio skolinimosi platformų klientai, 
tačiau jų vaidmuo mažėja. JAV daugiau nei 
70 proc. platformų investuotojų yra 
instituciniai skolintojai, tokie kaip rizikos 
kapitalo, pensijų fondai ar turto valdytojai.“ 
 

Pasaulio ekonomikos forumas

 

* Alokacija prieš vykdant naujas fondo vienetų įsigijimo 

ar pardavimo paraiškas  

 



 

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  

PVM faktoringo klientų skaičius 46 (2016-01-31) 

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 

 

Bendrovėje taip pat dirba 5 profesionalai, atliekantys vietinių ir tarptautinių pardavimų, paraiškų administravimo ir apskaitos funkcijas. 
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Gautinas PVM (2015-12-31; S&P reitingai)
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Kitos (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 2016-01-31 dienai; palūkanų normos nurodytos 2016-01-01 dienai; obligacijų pajamingumas 

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

Grąža per sausio 

mėn.

Pasaulis ACWI g::539V:INDEXDB -4,13%

Išsivysčiusios šalys Dow Jones Global Developed Total Stock Market Index g::DWDV:INDEXDJX -5,98%

Besivystančios šalys Dow Jones Emerging Markets Index g::EMX:INDEXNYSEGIS -7,33%

JAV S&P 500 ^GSPC -5,12%

Europa FTSE Eurofirst 300 ^STOXX50E 6,52%

Kinija Shanghai Composite B::SHCOMP:IND -24,03%

Honkongas Hang Seng ^HSI -10,58%

Japonija Nikkei 225 ^N225 -3,17%

JK FTSE 100 ^FTSE -2,54%

Vokietija DAX ^GDAXI -5,11%

Prancūzija CAC 40 ^FCHI -5,28%

Rusija RSX g::MICEXINDEXCF:MCX 2,23%

Baltijos šalys OMXB g::OMXB10:INDEXNASDAQ -1,10%

Švedija OMXS30 g::OMXS30:INDEXNASDAQ -3,73%

Lenkija WIG g::WIG:WSE -2,34%

Turkija BIST 100 g::XU100:INDEXIST 2,40%

Pasaulio obligacijos JPM Global Aggregate Bond Index B::JGAGGUSD:IND 1,27%

Išsivysčiusių šalių valstybių obligacijos Bloomberg Global Developed Sovereign Bond B::BGSV:IND 1,39%

Pasaulio įmonių obligacijos Bloomberg Global Investment Grade Corporate Bond B::BCOR:IND 0,14%

Pasaulio aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg Global High Yield Corporate Bond B::BHYC:IND -1,41%

Besivystančių šalių obligacijos Bloomberg USD Emerging Market Composite Bond B::BEM:IND -0,07%

JAV valstybės obligacijos Bloomberg US Treasury Bond Index B::BUSY:IND 1,91%

JK valstybės obligacijos Bloomberg U.K. Sovereign Bond Index B::BRIT:IND 3,24%

Eurozonos valstybių obligacijos Bloomberg Eurozone Sovereign Bond B::BEUR:IND 1,61%

Euro įmonių obligacijos Bloomberg EUR Investment Grade European Corporate Bond Index B::BERC:IND 0,68%

Euro aukšto pajamingumo obligacijos Bloomberg EUR High Yield Corporate Bond Index B::BEUH:IND -0,79%

Žaliavų krepšelis S&P GSCI Total Return g::SPGSCITR:INDEXSP -8,12%

Nafta S&P GSCI Crude Oil Index Total Return g::SPGSCLTR:INDEXSP -18,52%

Auksas S&P GSCI Gold Index Total Return g::SPGSGCTR:INDEXSP 6,36%

Industriniai metalai S&P GSCI Industrial Metals Index Total Return g::SPGSINTR:INDEXSP -1,72%

Augalinės kilmės S&P GSCI Softs Index Total Return g::SPGSSFTR:INDEXSP -9,82%

Žemės ūkis S&P GSCI Agriculture Index Total Return g::SPGSAGTR:INDEXSP -1,28%

Grūdai S&P GSCI Grains Index Total Return g::SPGSGRTR:INDEXSP 2,15%

Euro zona 0,05%

JAV 0,50%

JK 0,50%

Japonija -0,10%

Kinija 4,35%

Rusija 11,00%

Lenkija 1,50%

Vokietija 0,33%

JAV 1,94%

JK 1,61%

Japonija 0,08%

Prancūzija 0,65%

Šveicarija -0,30%

Italija 1,45%

Pasaulio investicinio reitingo 2,81%

Pasaulio aukšto pajamingumo 8,68%

EUR investicinio reitingo 1,14%

EUR aukšto pajamingumo 5,56%

Besivystančių šalių USD 6,91%

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

