
2017 m. birželio 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.  

Kreditavimo rinka Lietuvoje, pradėjusi augti 2015 metais, paskutiniu metu įgauna 
pagreitį. Nors finansų įstaigų klientus džiugina pagerėjusios skolinimosi galimybės, jų 
derybinę galią riboja tai, jog Lietuva pasižymi viena didžiausių bankų sektoriaus 
koncentracija Europoje. Todėl džiugu, jog Lietuvos bankas vis aktyviau prisideda prie 
konkurencijos sektoriuje didinimo ir ypač finansų technologijų (angl. fintech) bendrovių 
steigimosi. 

Lietuvos banko duomenimis, 2016 m. gegužės – 2017 m. balandžio mėnesiais skolinimas 
Lietuvos verslui ir gyventojams augo 8 proc. Praėjusiais metais bei šių metų pradžioje 
sparčiai augo kreditavimas tiek gyventojams, tiek ir verslui. Esama ženklų, jog 
palengvėjo ir galimybės pasiskolinti smulkiajam verslui. 

Nors finansavimas verslui tampa labiau prieinamas, trečdalis Lietuvos banko 
apklausiamų įmonių vis dar mano, jog skolinimas joms yra visiškai arba iš dalies 
apribotas. Tam įtakos turi itin menka konkurencija finansavimo rinkoje. Rinkos 
koncentracija Baltijos šalyse, vertinama pagal 5 didžiausių bankų valdomą sektoriaus 
turto dalį, viršija ES vidurkį, o Lietuva ir Estija pagal šį rodiklį patenka tarp 5 ES 
valstybių, kuriose bankų koncentracija, Europos centrinio banko vertinimu, yra didelė. 

Lietuvos bankas, pripažindamas didesnės konkurencijos poreikį, ėmėsi aktyviau skatinti 
naujų rinkos žaidėjų atsiradimą, itin daug dėmesio skirdamas finansų technologijų 
įmonėms. Bankas paskelbė, jog sukurs šioms įmonėms vadinamą reguliacinę smėlio 
dėžę, leisiančią šioms įmonėms eksperimentuoti supaprastinto reguliavimo aplinkoje. 
Be to, aktyvūs Lietuvos banko pokalbiai su finansų startuoliais, panašu, duoda vaisių: 
per pirmą šių metų pusmetį šioms įmonėms buvo išduota 13 veiklos licencijų, t.y. 
daugiau nei per visus praėjusius metus. Tikėtina, jog šie nauji žaidėjai pamažu ims daryti 
vis didesnį spaudimą bankams ir padidins vartotojų derybinę galią. 

 

1 MĖNUO 3 MĖNESIAI 6 MĖNESIAI 12 MĖN. NUO ĮSTEIGIMO 

0,78% 2,34% 4,71% 9,72% 21,00% 
 

MĖN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YTD 

2017 0,76% 0,79% 0,75% 0,79% 0,75% 0,78%       4,71% 

2016 0,71% 0,77% 0,78% 0,79% 0,76% 0,79% 0,74% 0,76% 0,78% 0,80% 0,79% 0,82% 9,70% 

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 121,0003 EUR 

Fondo valdomas turtas 7 119 179 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. 
 

 

71,3%

9,4%

16,5%

EBV Finance (anksčiau - AVII Finance)
obligacijos (vid. metinis pajamingumas - 11,3%)
Credital obligacijos (vid. metinis pajamingumas
- 15,7%)
Debifo obligacijos (vid. metinis pajamingumas -
13,7%)
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 ir obligacijų išpirkimą  

 

 

  
Šaltiniai: Lietuvos bankas, Europos centrinis bankas 
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UAB „EBV Finance“ (anksčiau – 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. „EBV 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 197 (2017-06-30) 

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

PASTABA: Po UAB „AVII Finance“ ir OU „Euro Baltic VAT“ susijungimo nuo 2017 m. birželio mėn. pateikiami 
abiejų įmonių („EBV Finance“ grupės) konsoliduoti duomenys.

 

 

* Dėl mokesčių inspekcijų taikomų procedūrų dalis PVM gali grįžti per EBV 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, Estijoje ir Lenkijoje dirba 25 profesionalai, atliekantys vietinių ir tarptautinių pardavimų, paraiškų 
administravimo ir apskaitos funkcijas.  
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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 ~850 tūkst. EUR (2017-06-30) 

Vid. paskola 3 918 EUR (2017-06-30) 

Virš 90 dienų vėluojančios paskolos 3,8% (2017-06-30) 
 

 

 

 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 

Karolis Pikūnas 
Valdybos narys 

Orion Securities Investicinės bankininkystės vadovas, 16 metų patirties 
finansų ir investicinės bankininkystės srityse 

Vytautas Kubilius 
Nepriklausomas valdybos narys 

Google Verslo plėtros vadovas Baltijos šalims, daugiau nei 10 metų 
marketingo srityje 
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DEBIFO užpildo nišą finansų rinkoje ir finansuoja Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių apyvartinį kapitalą, suteikdama joms sąskaitų finansavimo 

(faktoringo) paslaugą. Bendrovė sėkmingai konkuruoja su bankų finansavimu, siūlydama klientams lankstesnius ir greitesnius sprendimus. Nuo 

2016 m. pradžios DEBIFO pradėjo bendradarbiauti su didžiausia Baltijos šalyse tarpusavio skolinimosi platforma Mintos. 

 
PAGRINDINIAI FAKTAI  

Pradėta vykdyti veikla 2015 m. pavasarį 

Veiklos sektorius Įmonių gautinų sumų finansavimas (faktoringas) 

Klientų geografija Lietuva 

Aktyvus sąskaitų portfelis ~2 900 000 EUR (2017-06-30) 

Iš viso finansuota sąskaitų ~18 000 000 EUR (2017-06-30) 

Vid. finansavimo trukmė 52 dienos (2017-06-30) 
 

 Ribota paskolų smulkiam verslui pasiūla 

 Konkurencingi finansavimo sprendimai: finansavimas prieinamas 

ir mažoms įmonėms, operatyvūs sprendimai, nereikalaujama 

ilgalaikių įsipareigojimų ar papildomo turto įkeitimo 

 Saugios gautinos sumos, nes finansuojamos tik didelių ir 

patikimų pirkėjų sąskaitos 

 Efektyvus rizikos valdymas 

 Spartus  ir tvarus veiklos apimčių augimas 

 Finansiškai sėkmingas veiklos modelis 

Justas Šaltinis 
Steigėjas ir vadovas 

Daugiau kaip 4 metų patirtis investicinėje bankininkystėje, daugiau nei 10 
metų patirties investavimo srityje 

Martins Liberts 
Steigėjas ir valdybos narys 

IT įmonės plėtros direktorius, daugiau nei 10 metų patirties vadovavimo 
srityje 

Gintaras Rimas 
Nepriklausomas valdybos narys 

ELSIS grupės finansų direktorius, 16 metų patirties įmonių finansų srityje 

 Google Verslo plėtros vadovas Baltijos šalims, daugiau nei 10 metų 
marketingo srityje 
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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

