
2018 m. rugpjūčio mėnesio ataskaita  



Šaltinis: International Energy Agency 

 International  

Šaltiniai: Bloomberg, World Economic Forum, IRENA 

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.  

 

Didėjantis investuotojų noras prisidėti prie aplinką tausojančių sprendimų skatina investuojant 
atsižvelgti ne tik į riziką ir grąžą, bet ir į socialinius bei aplinkosaugos veiksnius. Dėl augančios 
atsakingų investicijų paklausos, atsiranda vis daugiau atsinaujinančios energijos išteklių (AEI) 
projektų, siekiančių finansavimo. AEI projektų pagausėjimą taip pat lėmė makroekonominės 
tendencijos – dėl augančios populiacijos didėjanti paklausa elektros energijai reikalaus inovatyvių 
infrastruktūros tobulinimų šiam poreikiui patenkinti. Bloomberg agentūra prognozuoja, jog iki 
2050 m. AEI sudarys 87 proc. visos tiekiamos elektros Europoje, palyginus su 17 proc. 2017 metais.  

Bloomberg agentūros duomenimis, 2017 m. pasaulinio mąsto investicijos į AEI siekė 280 milijardo 
JAV dolerių. Nepaisant to, pasak Tarptautinės Atsinaujinančios Energijos Agentūros, investicijos 
į šį sektorių gerokai atsilieka nuo potencialo. Ateityje dėl atsinaujinančios energijos išteklių 
mažėjančių gamybos kaštų ir spartaus sektoriaus augimo, investuotojai daugiau dėmesio skirs AEI 
projektams. Šiuo metu tokie projektai yra ankstyvoje vystymosi stadijoje, todėl investuotojai, 
dėl politinio neapibrėžtumo, juos vertina kaip rizikingus. Prisiimdami šią riziką, investuotojai gali 
tikėtis atitinkamos grąžos – World Economic Forum 2017 m. duomenimis privačios skolos vidutinė 
metinė grąža varijuoja nuo 6 iki 10 proc., o nuosavo kapitalo vidutinė metinė grąža nuo 12 iki 18 
procentų. Dėl didėjančio investuotojų skaičiaus, Bloomberg agentūros duomenimis, globalaus 
mąsto investicijos iki 2050 m. į AEI gali siekti 11,5 trilijonų JAV dolerių. 

Deja, AEI projektų finansavimas išlieka sunkiai pasiekiamas investuotojams Lietuvoje. Dėl 
stambių investavimo sumų ir galimybės prisiimti didesnę riziką, AEI projektai pasilieka institucinių 
investuotojų rankose. Baltijos šalyse steigiasi uždaro tipo energetikos sektoriaus fondai, tačiau 
jie dažniausiai platinami tik stambiems investuotojams. Tuo tarpu smulkiesiems investuotojams, 
norintiems prisidėti prie atsakingo investavimo, yra pasiekiamos AEI projektus vystančių 
bendrovių akcijos, žaliosios obligacijos (angl. green bonds) bei biržoje prekiaujami specializuoti 
fondai. 

 

1 MĖNUO 3 MĖNESIAI 6 MĖNESIAI 12 MĖN. NUO ĮSTEIGIMO 

0,20% 2,89% 4,98% 9,64% 34,65% 
 

MĖN. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 YTD 

2018 0,71% 0,70% 0,67% 0,64% 0,71% 0,70% 1,97% 0,20%     6,47% 

2017 0,76% 0,79% 0,75% 0,79% 0,75% 0,78% 0,74% 0,75% 0,74% 0,74% 0,74% 0,74% 9,44% 

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 134,6450 EUR 

Fondo valdomas turtas 17 351 792,58 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. 
 

 

5,3%

9,7%

17,9%

67,1%

Credital obligacijos (vid. metinis pajamingumas
- 14,23%)

Debifo obligacijos (vid. metinis pajamingumas -
12,79%)

Paskola23 obligacijos (vid. metinis
pajamingumas - 14,84%)

Pinigų rinkos instrumentai

* Alokacija prieš vykdant naujas fondo vienetų įsigijimo 

ar pardavimo paraiškas ir obligacijų išpirkimą  
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Pasaulyje vis daugiau elektros bus 
pagaminta iš atsinaujinančių 

energijos išteklių

Martynas Grikinis 
Turi sukaupęs patirties investicinių portfelių 
valdymo ir institucinių klientų investavimo 
strategijos įgyvendinimo srityse regioninėje 
turto valdymo bendrovėje. 



 

 

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 ~1 619 000 EUR (2018-08-31) 

Vid. paskola 4 573 EUR (2018-08-31) 

Virš 90 dienų vėluojančios paskolos 6,8% (2018-08-31) 
 

 

 

• 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 ~5 586 000 EUR (2018-08-31) 

Iš viso finansuota sąskaitų ~56 902 803 EUR (2018-08-31) 

Vid. finansavimo trukmė 54 dienos (2018-08-31) 
 

• 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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Paskola23 (UAB „Sotero LT“) teikia paskolas su automobilio įkeitimu (atgalinis lizingas) bei išperkamosios nuomos (lizingo) paslaugas. Bendrovė 
yra viena iš vos keleto įmonių, veikiančių Lietuvos naudotų automobilių lizingo segmente, kuris turi didžiulį potencialą, tačiau kurio klientų 
neaptarnauja tradicinės lizingo įmonės ar bankai.  

 
PAGRINDINIAI FAKTAI  

Pradėta vykdyti veikla 2015 m. pavasarį 

Veiklos sektorius Automobilių lizingas ir atgalinis lizingas 

Klientų geografija Lietuva 

Lizingo ir atgalinio lizingo portfelis ~3 730 000 EUR (2018-08-31) 

Klientų skaičius 1193 (2018-08-31) 

Vid. finansavimo trukmė 1 277 dienų (2018-08-31) 
 

• Maža konkurencija: naudotų automobilių pirkėjus ir savininkus 

aptarnauja vos keletas alternatyvaus finansavimo tiekėjų 

• Didelis rinkos potencialas: Lietuvoje naudotų automobilių 

parduodama ženkliai daugiau nei naujų  

• Specializacija ir komandos „know-how“: nuo veiklos pradžios 

ištobulinti klientų rizikos vertinimo, pardavimų, klientų 

administravimo ir blogų skolų valdymo procesai, išvystyti santykiai su 

verslo partneriais 

• Tvarus ir atsakingas skolinimas: saugumą užtikrina konservatyvus 

automobilių kaip užstato vertinimas 

Miroslav Kološevski 
Steigėjas ir vadovas 

Prieš įkurdamas Paskola23 dirbo vartojimo paskolų bendrovėje Lenkijoje, 
kurioje vadovavo  pardavimų komandai 

Justinas Basalykas 
Nepriklausomas valdybos narys 

Sukaupęs daugiau nei 10 metų patirtį finansų srityje. Šiuo metu  
vadovaujantis partneris teisinių konsultacijų bendrovėje Taxlink Baltic 

Justinas Gaušys 
Lizingo pardavimo plėtros vadovas 

Prieš prisijungdamas prie Paskola23 trejus metus dirbo naudotų automobilių 
lizingo ir atgalinio lizingo bendrovėje Mogo, kurioje buvo atsakingas už 
lizingo produkto vystymą 

 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/
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