
2018 m. liepos mėnesio ataskaita  



Šaltinis: Boeing Šaltiniai: EY, Boeing 

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.  

 

Verslo konsultantai aviacijos industriją įvardija vienu sparčiausiai besivystančiu sektoriumi dėl 
technologijų bei inovacijų progreso, bendro pasaulio ekonomikos augimo ir demografinių pokyčių. 
Šie pokyčiai lėmė dvigubai išaugusi kelionių oro linijomis kiekį per pastaruosius 15 metų, o Boeing 
apžvalgos duomenimis per ateinančius 20 metų naujų lėktuvų poreikis pasaulyje gali siekti 40 000 
vienetų. Planuojama, kad naujiems orlaiviams įsigyti finansavimo poreikis rinkoje augs nuo 122 
mlrd. JAV dolerių 2017 metais iki 189 mlrd. JAV dolerių 2022 metais.  
Komerciniai bankai išlieka svarbiausiu finansavimo šaltiniu naujų lėktuvų įsigijimo sandoriuose. 
Šio tradicinio finansavimo šaltinio dalis turėtų sumažėti iki 38 proc. 2018 m., lyginant su 44 proc. 
2017 m. dėl griežtesnio reguliavimo ir papildomų kapitalo reikalavimų. Antras pagal svarbą - 
finansavimas grynaisiais, sukauptais per pastarąjį dešimtmetį dėka palankios ekonominės 
situacijos. Tuo tarpu finansavimas iš kapitalo rinkos dalyvių laipsniškai mažėjo nuo 2015 m. 
užleisdamas vietą bankiniam finansavimui, o aktyviausi investuotojai šiame sektoriuje yra pensijų 
fondai, draudimo bendrovės ir specializuoti investiciniai fondai.   
Aviacijos sektoriaus finansavimas investuotojams yra patrauklus, nes suteikia ilgalaikius ir 
stabilius pinigų srautus bei patikimą užstatą. Šioje rinkoje yra įprasta skolinti aviakompanijoms 
lėktuvo pirkimui ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui įkeičiant patį lėktuvą, investuotojams tikintis 
6 – 8 proc. metinės grąžos. Sėkmingos veiklos atveju aviakompanijos linkusios paskolą grąžinti 
anksčiau laiko, o kilus sunkumams lėktuvas yra laikomas patikimu užstatu, nes kreditorius turi 
galimybę pernuomoti perimtą lėktuvą, kurie antrinėje rinkoje išlaiko stabilią vertę nepaisant 
trumpalaikių svyravimų kaip pvz. 9/11 atveju. Didžiausi iššūkiai, su kuriais susiduria 
investuotojai, yra sudėtinga teisinė aplinka, itin griežtas reguliavimas ir santykinai stambūs 
finansavimo sandoriai. Išlaidos ekspertams, sudėtingas įkeisto turto valdymo bei priežiūros 
procedūra užkerta kelią pasinaudoti galimybėmis smulkiesiems investuotojams, todėl augant 
aviacijos industrijos kapitalo poreikiams, kolektyviniai investavimo fondai ir sutelktinio 
finansavimo priemonės gali tapti alternatyvia finansavimo priemone. 

 

1 MĖNUO 3 MĖNESIAI 6 MĖNESIAI 12 MĖN. NUO ĮSTEIGIMO 

1,97% 3,41% 5,51% 10,24% 34,37% 
 

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%      6,25% 

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 134,3728 EUR 

Fondo valdomas turtas 17 316 707 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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Martynas Grikinis 
Turi sukaupęs patirties investicinių portfelių 
valdymo ir institucinių klientų investavimo 
strategijos įgyvendinimo srityse regioninėje 
turto valdymo bendrovėje. 



Po sėkmingo trejų metų bendradarbiavimo  2018 metų liepos mėnesį Tikslinė įmonė UAB „EBV Finance“ (anksčiau – UAB „AVII 
Finance“) išsipirko visas obligacijas iš Mundus Bridge Finance (MBF) fondo už nominalią 9 737 100 eurų  sumą. Išpirkimo sandorio 
metu MBF turimų UAB „EBV Finance“ obligacijų rinkos vertė buvo 9 509 840 eurų, todėl liepos mėnesio fondo grąža investuotojams 
padidėjo iki +1,97 procento. Nuo investavimo pradžios 2015 m. birželio mėn. MBF fondo komanda svariai prisidėjo prie UAB „EBV 
Finance“ klientų portfelio augimo, verslo procesų tobulinimo ir finansinio tvarumo. Bendros veiklos rezultatą teigiamai įvertino 
komercinis bankas „SEB“, kuris refinansavo UAB „EBV Finance“ PVM faktoringo portfelio gautinas sumas. UAB „EBV Finance“ gautas 
lėšas panaudojo atsiskaitymui su MBF fondu.   

UAB „EBV Finance“ veiklos modelis yra paremtas tuo, jog bendrovės, 
patiriančios išlaidų užsienio valstybėse, kuriose nevykdo ūkinės 
veiklos, turi teisę susigrąžinti ten sumokėtą PVM. Pačios bendrovės 
šiame procese užtrunka 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. Įmonės 
faktoringo portfelis unikalus tuo, jog lėšos susigrąžinamos iš itin 
patikimomis laikomų valstybinių mokesčių institucijų. 
Per MBF fondo investavimo laikotarpį, UAB „EBV Finance“ gautinų 
sumų portfelis padidėjo keliasdešimt kartų (1 pav.), t.y. nuo 306 
tūkstančių eurų (2015-05-31) iki 18,3 milijonų eurų (2018-06-31), o 
įmonės klientų, kurie naudojosi PVM finansavimo paslaugomis, 
skaičius išaugo nuo 15 iki 254 atitinkamu laikotarpiu. Tikslinės įmonės 
pardavimo pajamos su MBF fondo finansine pagalba kasmet augo 
triženkle sparta – 2016 metais pajamos išaugo 238 proc. palyginus su 
praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, o 2017 metais augo net 367 
procentais. Pradėjusi veiklą Lietuvoje UAB „EBV Finance“ per trejus 
metus įsteigė padalinius Lenkijoje, Estijoje ir Ispanijoje, sparčiai 
plėsdama savo veiklos geografiją ir PVM faktoringo rinkos dalį. 

 

 

Investicija į UAB „EBV Finance“ obligacijas MBF fondui per visą 
investavimo laikotarpį sugeneravo 12,7 proc. vidinės metinės 
grąžos normos (angl. IRR). Iš viso MBF fondas Tikslinei įmonei 
suteikė finansavimą už 17,3 milijono eurų, o įmonė refinansavo 
ir grąžino fondui bendrą 19,1 milijonų eurų sumą. Šio 
finansavimo sandorio metu MBF fondas iš UAB „EBV Finance“ 
gavo 1,7 milijonus eurų palūkanų. 
UAB „EBV Finance“ buvo pirmoji Mundus Bridge Finance fondo 
Tikslinė įmonė, kurios plėtros tempas ir atviro tipo fondo 
savybės leido maksimaliai išnaudoti augimo potencialą. MBF 
fondo valdomas turtas per šį laikotarpį pasiekė 17,3 milijono 
eurų (2 pav.). Buvo atliktos dar 3 investicijos į kitas Tikslines 
įmones alternatyvaus finansavimo sektoriuje. Fondo komanda 
nuolat ieško naujų investavimo objektų siekiant ilguoju 

laikotarpiu užtikrinti stabilią fondo grąžą. 
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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 ~1 657 000 EUR (2018-07-31) 

Vid. paskola 4 576 EUR (2018-07-31) 

Virš 90 dienų vėluojančios paskolos 5,6% (2018-07-31) 
 

 

 

• 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 

 

87 98 110129151174
206218230

262282305316332350361372373392405406

0

100

200

300

400

500
Paskolų skaičius

35%

20%5%

40%

Klientai pagal sektorių

Prekyba

Statybos ir NT

Maitinimo paslaugos

Kitos paslaugos

28   

59   

102   

77   
85   

12

 -

 20

 40

 60

 80

 100

 120

Iki 1 000
EUR

Nuo 1 001
iki 2 000

EUR

Nuo 2 001
iki 4 000

EUR

Nuo 4 001
iki 6 000

EUR

Nuo 6 001
iki 10 000

EUR

Nuo 10
001 iki 20
000 EUR

Klientai pagal paskolos dydį



 

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 ~6 200 000 EUR (2018-07-31) 

Iš viso finansuota sąskaitų ~52 156 438 EUR (2018-07-31) 

Vid. finansavimo trukmė 54 dienos (2018-07-31) 
 

• 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 ~3 580 000 EUR (2018-07-31) 

Klientų skaičius 1136 (2018-07-31) 

Vid. finansavimo trukmė 1 268 dienų (2018-07-31) 
 

• 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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mailto:sales@mundus.lt

