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I. Anvendelsesområde 

Hvem? 

1. Disse retningslinjer finder anvendelse på kompetente myndigheder, 

pengemarkedsforeninger og forvaltere af pengemarkedsforeninger som defineret i 

forordningen om pengemarkedsforeninger. 

Hvad? 

2. Disse retningslinjer finder anvendelse i forhold til artikel 37 i forordningen om 

pengemarkedsforeninger og indberetningsskemaet i bilaget til 

gennemførelsesforordningen om indberetning. 

Hvornår? 

3. Disse retningslinjer træder i kraft to måneder efter deres offentliggørelse på ESMA's 

websted på alle EU's officielle sprog. 
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II. Henvisninger til lovgivning, forkortelser og definitioner 

Henvisninger til lovgivning 

ESMA-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en 
europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af 
afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af 
Kommissionens afgørelse 2009/77/EF1 

Forordningen om 
pengemarkedsforeninger 

 

Gennemførelsesforordning 
om indberetning  

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
2017/1131 af 14. juni 2017 om pengemarkedsforeninger2 

 

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/708 

af 17. april 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske 

standarder vedrørende det skema, der skal anvendes af 

forvaltere af pengemarkedsforeninger ved indberetning til 

de kompetente myndigheder, jf. artikel 37 i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/11313 

Forkortelser 

ESMA  Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

EU 

MMF 

Den Europæiske Union 

Pengemarkedsforening 

 

  

 

1 EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84. 

2 EUT L 169 af 30.6.2017, s. 8. 

3 EUT L 119 af 15.5.2018, s. 5. 
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III. Formål 

4. Disse retningslinjer er baseret på artikel 16, stk. 1, i ESMA-forordningen. Formålet med 

disse retningslinjer er at etablere en konsekvent og effektiv tilsynspraksis og sikre en 

fælles, ensartet og konsekvent anvendelse af artikel 37 i forordningen om 

pengemarkedsforeninger og gennemførelsesforordningen om indberetning. De har 

navnlig til formål at give vejledning om indholdet af felterne i indberetningsskemaet, 

der er indeholdt i bilaget til gennemførelsesforordningen om indberetning. 
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IV. Compliance og indberetningspligt 

4.1 Status for retningslinjerne 

5. I henhold til ESMA-forordningens artikel 16, stk. 3, skal de kompetente myndigheder 

og deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse 

retningslinjer. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, bør 

efterleve dem ved at indarbejde dem i deres nationale retlige rammer og/eller 

tilsynssystemer, alt efter hvad der er relevant, herunder også når særlige retningslinjer 

primært er rettet mod deltagere på det finansielle marked. I dette tilfælde bør de 

kompetente myndigheder gennem deres tilsyn sikre, at deltagere på det finansielle 

marked efterlever retningslinjerne. 

4.2 Indberetningskrav (specifikt til de kompetente myndigheder) 

6. De kompetente myndigheder, som disse retningslinjer gælder for, skal senest to 

måneder efter datoen for offentliggørelsen af retningslinjerne på ESMA's websted på 

alle officielle EU-sprog underrette ESMA om, hvorvidt de i) efterlever, ii) ikke efterlever, 

men agter at efterleve, iii) ikke efterlever og ikke agter at efterleve retningslinjerne. I 

tilfælde af manglende efterlevelse skal de kompetente myndigheder ligeledes 

underrette ESMA senest to måneder efter datoen for offentliggørelsen af 

retningslinjerne på ESMA's websted på alle officielle EU-sprog om årsagerne til, at de 

ikke har efterlevet retningslinjerne. Et skema til denne underretning findes på ESMA's 

websted. Når skemaet er udfyldt, sendes det til ESMA. 
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V. Specifikationer for indberetningsskemaet i henhold til 

artikel 37 i forordningen om pengemarkedsforeninger 

5.1 Generelle principper 

7. Dette afsnit omfatter generelle principper, der gælder for al indberetning vedrørende 

pengemarkedsforeninger. Det indeholder yderligere vejledning om indberetning og 

indberetningsperioder samt proceduren for den første indberetning. 

5.1.1 Indberetnings- og indsendelsesperioder 

8. Indberetningsperioderne er tilpasset TARGET-systemet. 

9. TARGET-kalenderen og indberetningsperioder bør slutte den sidste dag i marts, 

juni, september og december hvert år. Det betyder, at pengemarkedsforeninger, der 

er underlagt en årlig indberetningspligt, bør indberette en gang om året den sidste dag 

i december. Pengemarkedsforeninger, der er underlagt en kvartalsvis 

indberetningspligt, bør indberette kvartalsvist den sidste dag i marts, juni, september 

og december. 

10. Hvis den sidste dag i en indberetningsperiode i en indberettende 

pengemarkedsforenings jurisdiktion er en helligdag, og der ikke foreligger data for 

denne dato, bør pengemarkedsforeningen benytte oplysninger fra den senest 

forudgående dag, hvor oplysningerne foreligger, men indberetningsdatoen bør stadig 

være den sidste dag i indberetningsperioden i henhold til TARGET-kalenderen. I alle 

disse tilfælde kan forvaltere af pengemarkedsforeninger sende indberetningen til 

pengemarkedsforeningens kompetente myndighed indtil 30 dage efter udgangen af 

det pågældende kvartal/år. 

5.1.2 Procedure for første indberetning 

11. Der kan være tilfælde, hvor forvaltere af pengemarkedsforeninger ikke har 

nogen oplysninger at indberette om pengemarkedsforeninger. I et sådant 

scenarie bør forvalterne af pengemarkedsforeninger alligevel foretage 

indberetning til deres nationale kompetente myndighed ved at angive i et 

bestemt felt, at der ikke foreligger nogen oplysninger. 

12. Den første indberetning bør omfatte perioden fra datoen for godkendelse af 

pengemarkedsforeningen (præcis dato) til udgangen af indberetningsperioden. 

13. Forvalterne af pengemarkedsforeninger bør kun indberette oplysninger til deres 

nationale kompetente myndigheder én gang pr. indberetningsperiode omfattende hele 

indberetningsperioden. F.eks. bør forvaltere af pengemarkedsforeninger, der er 

underlagt en årlig indberetningspligt, kun foretage én indberetning til deres nationale 

kompetente myndighed for hvert år (årlig periode, der altid slutter den 31. december i 

det pågældende år). Forvaltere af pengemarkedsforeninger, der er underlagt en 

kvartalsvis indberetningspligt, bør kun foretage én indberetning til deres nationale 

kompetente myndighed for hvert kvartal. 



 

9 

5.1.3 Procedurer, hvis forvaltere af pengemarkedsforeninger er underlagt en ny 

indberetningsfrekvens eller ændringer i deres indberetning 

14. Med hensyn til de tærskler, der er nævnt i artikel 37, stk. 1, i forordningen om 

pengemarkedsforeninger, anses den samlede værdi af aktiver under forvaltning 

med henblik på indberetningsskemaet for at svare til nettoaktivværdien, jf. felt 

A.4 (A.4.1 og A.4.2). Derudover bør nettoværdiværdien måles, når de 

pågældende data stilles til rådighed på kvartalsbasis (sidste dag i kvartalet). 

15. I henhold til artikel 37, stk. 1, i forordningen om pengemarkedsforeninger skal 

forvalteren af en pengemarkedsforening, hvis aktiver under forvaltning (svarende til 

nettoaktivværdien, jf. forrige afsnit) ikke overstiger 100 000 000 EUR, foretage 

indberetning til pengemarkedsforeningens kompetente myndighed mindst en gang om 

året. I sådanne tilfælde har forvalteren af pengemarkedsforeningen dog også lov til at 

foretage indberetning kvartalsvist. 

16. For at kunne fastslå deres indberetningspligt er det nødvendigt, at forvaltere af 

pengemarkedsforeninger hvert kvartal kontrollerer pengemarkedsforeningens 

nettoaktivværdi på den sidste dag af de tre første kvartaler: 

(i) Hvis pengemarkedsforeningens nettoaktivværdi ligger under tærsklen på 

100 000 000 EUR ved udgangen af det pågældende kvartal, er forvalteren ikke 

forpligtet til at foretage indberetning. 

(ii) Hvis pengemarkedsforeningens nettoaktivværdi overstiger eller er lig med tærsklen på 

100 000 000 EUR ved udgangen af det pågældende kvartal, er forvalteren forpligtet til 

at foretage indberetning for den periode, der omfatter alle de seneste kvartaler, for 

hvilke der ikke er foretaget indberetning. 

(iii) Forvalteren er forpligtet til at foretage indberetning ved udgangen af året for den 

periode, der omfatter alle de seneste kvartaler, for hvilke der ikke er foretaget 

indberetning. 

I forbindelse med indberetningsåret bør forvalteren af pengemarkedsforeningen foretage 

indberetning for den indberetningsperiode, for hvilken indberetningsskemaet indsendes. 

Indberetningsperioden afgrænses af det kvartal, hvor indberetningsperioden begynder, og af 

det kvartal, hvor indberetningsperioden ophører. Disse principper gennemføres i henhold til 

de forskellige muligheder som beskrevet i følgende tabel: 
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  Nettoaktivværdi ultimo kvartalet 100 000 000 EUR tærskeltest 

  1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 

Scenarie 1 over over over over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 1. kvt. fra 2. kvt. til 2. kvt. fra 3. kvt. til 3. kvt. fra 4. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 2 over over under over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 1. kvt. fra 2. kvt. til 2. kvt. fra 3. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 3 over under over over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 1. kvt. fra 2. kvt. til 3. kvt. fra 4. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 4 over under under over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 1. kvt. fra 2. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 5 under over over over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 2. kvt. fra 3. kvt. til 3. kvt. fra 4. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 6 under over under over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 2. kvt. fra 3. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 7 under under over over/under 

Indberetningspligt fra 1. kvt. til 3. kvt. fra 4. kvt. til 4. kvt. 

Scenarie 8 under under under over/under 

Indberetningspligt Fra 1. kvt. til 4. kvt. 

5.1.4 Vekselkurs fastsat af ECB (nævnt i felt A.4.1, A.6.12, A.6.16, A.6.30, A.6.34, 

A.6.52, A.6.54, A.6.56, A.6.67, A.6.70, A.6.80, A.6.91, A.6.93, A.6.97, B.1.11, 

B.1.13) 

17. Felt A.4.1, A.6.12, A.6.16, A.6.30, A.6.34, A.6.52, A.6.54, A.6.56, A.6.67, A.6.70, 

A.6.80, A.6.91, A.6.93, A.6.97, B.1.11 og B.1.13 i gennemførelsesforordningen om 

indberetning angiver, at hvis basisvalutaen ikke er EUR, skal der som vekselkurs 

anvendes den kurs, der senest er fastsat af ECB (ultimo kvartalet). 

18. Euroreferencekurser fastsættes af ECB som basisvaluta mod euroen (f.eks. 

udtrykt som 1 EUR = 129,04 JPY pr. 29. juni 2018). Værdien af felterne i 

basisvalutaen bør derfor divideres med denne kurs. Hvis f.eks. foreningens 

nettoaktivværdi ved udgangen af 2. kvartal 2018 (sidste bankdag 29. juni 2018) er 

udtrykt i JPY og har en værdi af 150 mia. japanske yen (værdi indberettet i felt A.4.2), 

er den værdi, der skal indberettes i felt A.4.1, 150 mia. / 129,04 = 1,162 mia. EUR (her 

afrundet til 10-3). 

5.1.5 Valgfrie kontra obligatoriske felter 

19. Oplysninger, der er markeret som 

a. obligatoriske, bør indberettes af alle forvaltere af pengemarkedsforeninger 

b. valgfrie, bør indberettes af forvalteren af pengemarkedsforeningen, 

medmindre denne forskriftsmæssige oplysning ikke gælder for denne 

specifikke pengemarkedsforening på dette specifikke tidspunkt 

c. betingede, er forbundet med andre oplysninger (anmærkninger) i 

indberetningsskemaet. Hvis disse anmærkninger besvares med "ja", bør 

den pågældende betingede oplysning indberettes. Hvis disse anmærkninger 
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imidlertid besvares med "nej", bør den pågældende betingede oplysning ikke 

indberettes. 

5.1.6 Kommentar om et indberettet element 

20. I forbindelse med databasen over pengemarkedsforeninger er der udviklet en 

rulleliste med de felter, til hvilke forvalteren af pengemarkedsforeningen kan 

angive en hvilken som helst nyttig kommentar. Listen vil indgå i det IT-skema, 

som forvaltere skal udfylde. Forvaltere bør anvende denne rulleliste over felter til at 

medtage disse kommentarer. 

5.1.7 Betydning af formatet "%" (felt A.4.5, A.4.6, A.4.7, A.4.8, A.4.9, A.4.10, 

A.5.1 til A.5.9, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.7.7) og brug af tallet "0" i 

forbindelse med udfyldelse af indberetningsskemaet. 

21. Med hensyn til de forskellige felter (felt A.4.7, A.7.2, A.7.3, A.7.4) hvor der skal 

indberettes procentdele, der tilsammen giver 100 %, bør forvaltere sikre, at de 

indberettede procentdele (hvis relevant) tilsammen giver 100 %. Procentdele bør 

indberettes som tal mellem 0 og 100. F.eks. bør 53 % indberettes som 53 (ikke 

0,53). Det gælder også feltet A.4.7, som ikke inkluderer betegnelsen "%" i 

kolonnen "indberettede data" i gennemførelsesforordningen om indberetning. 

22. Kompetente myndigheder bør afvise indberetninger, hvor indberettede 

procentdele (hvis relevant) tilsammen ikke giver 100 %. 

23. Hvis en forvalter af en pengemarkedsforening anvender tallet "0" til at udfylde 

et af felterne i indberetningsskemaet for pengemarkedsforeninger, bør dette 

udelukkende betyde værdien af tallet (0) og ikke noget andet (såsom "ikke 

indsendt", "ikke relevant" eller "finder ikke anvendelse" eller "oplysninger 

foreligger ikke"). 

5.2 Blokke (samling af felter) 

24. Dette afsnit omfatter specifikationer vedrørende hver blok af felter i 

indberetningsskemaet og behandler de relevante felter vedrørende et specifikt emne, 

med ledsagende vejledning om, hvordan felterne udfyldes. Blokkene er opbygget 

uafhængigt af hinanden. 
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Blok 1 — Karakteristika for pengemarkedsforeninger 

5.2.1 Medlemsstat, hvor pengemarkedsforeningen er godkendt (felt A.1.9) 

25. Felt A.1.9 vedrører en entalsform ("medlemsstat"), mens felt A.1.10 vedrører en 

flertalsform ("medlemsstater"). Entalsformen afspejler det tilfælde, hvor der er 

tale om en EU-baseret pengemarkedsforening, men ikke det tilfælde, hvor der er 

tale om en ikke-EU-baseret pengemarkedsforening, hvor den samme 

pengemarkedsforening kan have flere kompetente myndigheder (f.eks. en 

pengemarkedsforening i form af en ikke-EU-baseret AIF, der markedsføres i EU 

i flere medlemsstater uden et markedsføringspas, jf. artikel 2, stk. 17, litra c) og 

i), i forordningen om pengemarkedsforeninger). Den medlemsstat, for hvilken 

der skal foretages indberetning i det tilfælde, der er angivet i felt A.1.9, er 

medlemsstaten for den kompetente myndighed, som indberetningen indsendes 

til. 

26. Med hensyn til den medlemsstat, hvor pengemarkedsforeningen er godkendt (felt 

A.1.9), i det specifikke tilfælde, hvor der er tale om en ikke-EU-baseret 

pengemarkedsforening, for hvilken der kan være flere sådanne kompetente 

myndigheder, bør der foretages indberetning for alle disse medlemsstater i felt A.1.9. 

Det bemærkes, at den samme oplysning om en specifik pengemarkedsforening, for 

hvilken der foretages indberetning til forskellige nationale kompetente myndigheder, 

bør være identisk. 

5.2.2 Medlemsstater, hvor pengemarkedsforeningen markedsføres (felt A.1.10) 

27. Med hensyn til de medlemsstater, hvor pengemarkedsforeningen markedsføres (felt 

A.1.10), bør der foretages indberetning for alle de berørte medlemsstater i felt A.1.10 

(hvis relevant), og i det specifikke tilfælde, hvor der er tale om en 

pengemarkedsforening, der ikke markedsføres i nogen medlemsstat, bør der angives 

"ikke-europæisk". 

5.2.3 Etableringsdato (felt A.1.11) 

28. Etableringsdatoen for en pengemarkedsforening som angivet i felt A.1.11 er 

datoen, hvor pengemarkedsforeningens første nettoaktivværdi beregnes. Hvis 

pengemarkedsforeningen var en allerede eksisterende forening, som er blevet 

godkendt som pengemarkedsforening i henhold til forordningen om 

pengemarkedsforeninger, bør etableringsdatoen være den dato, hvor den første 

nettoaktivværdi af denne forening som en pengemarkedsforening (i henhold til 

forordningen om pengemarkedsforeninger) beregnes. 
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5.2.4 Pengemarkedsforeningens basisvaluta (felt A.1.12) 

29. Basisvalutaen for den pengemarkedsforening, for hvilken der foretages 

indberetning i felt A.1.12, bør være den samme, som er anført i 

pengemarkedsforeningens prospekt. Hvis en pengemarkedsforening består af 

forskellige klasser af kapitalandele, der er forskellige med hensyn til basisvaluta, 

bør der i felt A.1.12 som basisvaluta anføres den basisvaluta, der fremgår af 

pengemarkedsforeningens referenceregnskabsdokumenter. 

30. Det skal også bemærkes, at med hensyn til pengemarkedsforeningens basisvaluta 

(felt A.1.12) i det specifikke tilfælde, hvor der er tale om valutaer med flere valutakoder 

(f.eks. onshore-/(offshore-valutaer som den kinesiske renminbi med CNY/CNH), skal 

instrumenterne indberettes med en enkelt valutakode (onshore-valutaen, her CNY, i 

den officielle IFO-liste) og omregnes til EUR med den gældende kurs (f.eks. skal 

instrumenter, der er denomineret i CNH, indberettes med valutakoden CNY og 

omregnes til EUR med den gældende kurs for EUR/CNY). 

31. Endelig skal det bemærkes, at hvis pengemarkedsforeningens basisvaluta er euro, bør 

felt A.4.2, A.6.13, A.6.15, A.6.17, A.6.31, A.6.33, A.6.35, A.6.53, A.6.55, A.6.57, 

A.6.68, A.6.71, A.6.81, A.6.92, A.6.94, A.6.98, B.1.12 og B.1.14 ikke udfyldes. 

5.2.5 Feeder-pengemarkedsforeninger for pengemarkedsforeninger, der 

udelukkende markedsføres via opsparingsordninger for arbejdstagere 

(felt A.3.1 til A.3.4) 

32. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør behandle feeder-

pengemarkedsforeninger i den samme master-forening individuelt. De bør ikke 

aggregere alle oplysningerne om feeder-pengemarkedsforeninger i de(n) samme 

master-forening(er) i én indberetning. (dvs. én indberetning, der samler alle 

oplysningerne om feeder-pengemarkedsforeninger og disses master-

pengemarkedsforening(er)). 

33. Når der indberettes oplysninger om feeder-pengemarkedsforeninger, bør 

forvaltere af pengemarkedsforeninger identificere den master-

pengemarkedsforening, som hver af feeder-foreningerne investerer i, men bør 

ikke se igennem master-pengemarkedsforeningen til dennes/disses 

beholdninger. Hvis relevant bør forvaltere af pengemarkedsforeninger også 

indberette detaljerede oplysninger om investeringer, der foretages på feeder-

pengemarkedsforeningers niveau, som f.eks. investeringer i afledte finansielle 

instrumenter. 

34. Det skal også bemærkes, at hvad angår felt A.3.1 — hvis pengemarkedsforeningen 

opfylder betingelserne i artikel 16, stk. 5, i forordningen om pengemarkedsforeninger, 

angives det, om pengemarkedsforeningen er en master- eller en feederforening [vælg 

én] — bør der tilføjes en INGEN-værdi, hvis foreningen hverken er en feeder eller en 

master. Dette vil blive tilføjet i det indberetningsskema, forvaltere af 

pengemarkedsforeninger skal udfylde. 
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5.2.6 Klasser af kapitalandele (felt A.3.5 til A.3.7) 

35. Med hensyn til pengemarkedsforeninger med forskellige klasser af 

kapitalandele, der er denomineret i forskellige valutaer (felt A.3.7), bør 

forvalteren af pengemarkedsforeningen indberette alle forskellige valutaer for 

de forskellige klasser af kapitalandele med angivelse af, hvilke valutaer der 

vedrører hvilken klasse af kapitalandele. 

36. Desuden bør forvaltere af pengemarkedsforeninger, med hensyn til ISIN for de 

forskellige klasser af kapitalandele (felt A.3.6), i lyset af interaktionen med felt 

A.7.5, identificere, hvilken af pengemarkedsforeningens klasser af kapitalandele 

eller andele der er den største inden for den liste, der er nævnt i felt A.3.6. 

5.2.7 Sammenlagte pengemarkedsforeninger (felt A.3.8) 

37. Forvaltere af sammenlagte pengemarkedsforeninger bør foretage den sidste 

indberetning vedrørende pengemarkedsforeningen til deres nationale 

kompetente myndighed senest 30 dage efter udgangen af det kvartal, hvor 

pengemarkedsforeningerne sammenlægges. 

5.2.8 Likvidation af en pengemarkedsforening (felt A.3.9) 

38. Likvidationsprocesser kan variere afhængigt af typen af de forvaltede 

pengemarkedsforeninger og pengemarkedsforeningens retskreds. Afhængigt af 

situationen indeholder den sidste indberetning muligvis ikke nogen oplysninger 

(hvis alle pengemarkedsforeningens positioner er blevet afviklet) eller er måske 

ikke fuldstændig. En pengemarkedsforening, for hvilken der indledes 

likvidationsbehandling (administrativ procedure), forvaltes i nogle tilfælde ikke 

længere af forvalteren, idet likvidationen i stedet foretages af en likvidator. I det 

tilfælde bør forvalteren af pengemarkedsforeningen foretage indberetning 

vedrørende pengemarkedsforeningen til dennes nationale kompetente 

myndigheder, inden likvidatoren overtager ansvaret for likvidationen af 

pengemarkedsforeningen. 

39. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør sende den sidste indberetning 

vedrørende pengemarkedsforeningen senest 30 dage efter udgangen af det 

kvartal, hvor pengemarkedsforeningen er blevet likvideret, eller hvor der er 

indledt likvidationsbehandling af pengemarkedsforeningen. 

5.2.9 Skift af forvalter af en pengemarkedsforening 

40. I tilfælde af skift af forvalter af en pengemarkedsforening mellem to 

indberetningsdatoer bør den tidligere forvalter af pengemarkedsforeningen ikke 

indberette oplysninger ved udgangen af indberetningsperioden. Oplysningerne 

bør derimod indberettes af den nye forvalter af pengemarkedsforeningen ved 

udgangen af indberetningsperioden, der dækker hele perioden, på grundlag af 

oplysninger fra den tidligere forvalter af pengemarkedsforeningen. 
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5.2.10 Tilbagetrækning af godkendelsen af en pengemarkedsforening 

41. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør indsende den sidste indberetning 

vedrørende pengemarkedsforeningen senest 30 dage efter udgangen af det 

kvartal, hvor godkendelsen af pengemarkedsforeningen er blevet trukket 

tilbage. 

5.2.11 Meddelelse af godkendelse af en pengemarkedsforening som følge af en 

ændring i strategien for en eksisterende ikke-pengemarkedsforening. 

42. Hvis forvalteren af en forening meddeles godkendelse af en 

pengemarkedsforening i henhold til forordningen om pengemarkedsforeninger 

med denne specifikke forening for øje, bør — som følge af en ændring i dens 

strategi — oplysningen indberettes af forvalteren af denne nye 

pengemarkedsforening ved udgangen af indberetningsperioden omfattende 

hele perioden, fra og med den dato, hvor foreningen bliver godkendt som 

pengemarkedsforening. 

5.2.12 Paraply-pengemarkedsforeninger 

43. Hvis en pengemarkedsforening tager form af en paraply-AIF med flere 

afdelinger, bør der foretages indberetning af pengemarkedsforeningsspecifikke 

oplysninger på afdelingsniveau. 

44. Hyppigheden af indberetninger vedrørende en pengemarkedsforening påvirkes ikke af 

pengemarkedsforeningens retlige struktur. Hver af pengemarkedsforeningerne skal, 

hvad enten de er afdelinger af de samme paraply-pengemarkedsforeninger eller ej, 

behandles særskilt, for så vidt angår indberetningspligten (herunder 

indberetningshyppighed). 
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Blok 2 — Porteføljeindikatorer 

5.2.13 Porteføljelikviditetsprofil (felt A.4.7) 

45. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør indberette den procentdel af 

foreningens portefølje, der under normale markedsforhold vil kunne likvideres 

inden for hver af de angivne likviditetsperioder. Procentdelene bør tilsammen 

give 100 %. 

46. Hvis enkeltpositioner er vigtige betingede dele af den samme handel, bør 

forvaltere af pengemarkedsforeninger gruppere alle disse positioner i 

likviditetsperioden for den mindst likvide del. 

47. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør anlægge en konservativ tilgang, når de 

indberetter oplysninger om porteføljers likviditet. Forvaltere af 

pengemarkedsforeninger bør tage højde for den tidsmæssige forsinkelse, der opstår i 

forbindelse med, at provenuet af salget bliver tilgængeligt på en kassekonto, hvis det 

har en ikke ubetydelig indvirkning på pengemarkedsforeningens likviditetsprofil. 

5.2.14 Samlede afkast (felt A.4.8) 

48. Med hensyn til felt A.4.8 i gennemførelsesforordningen om indberetning bør 

tallet for samlede afkast, der skal indberettes, være nettoafkast. Forvalteren af 

en pengemarkedsforening skal indberette de samlede afkast af den mest 

repræsentative klasse af kapitalandele, som defineret i felt A.4.9. Grundlaget for 

afgrænsning af intervallet for samlede afkast, der skal indberettes, bør være slutdatoen 

for indberetningen. 

5.2.15 Resultat for den mest repræsentative klasse af kapitalandele (felt A.4.9) 

49. Ifølge felt A.4.9 i gennemførelsesforordningen om indberetning skal forvalteren af en 

pengemarkedsforening indberette resultatet for den mest repræsentative klasse af 

kapitalandele for kalenderåret. Grundlaget for afgrænsning af intervallet er 

kalenderåret. Det betyder, at den samme værdi bør indberettes for alle årets kvartaler 

for N-1, N-2 og N-3. 

50. Med hensyn til felt A.4.9 i gennemførelsesforordningen om indberetning af resultatet 

for den mest repræsentative klasse af kapitalandele for kalenderåret, bør den mest 

repræsentative klasse af kapitalandele forstås som den klasse af kapitalandele, 

der forbindes med den højeste nettoaktivværdiandel ved udgangen af 

indberetningsperioden, medmindre specifikke forhold berettiger til at vælge en 

anden klasse af kapitalandele. Desuden bør der ikke foretages indberetning af data, 

hvis pengemarkedsforeningens etableringsdato ligger mindre end 12 måneder før 

slutdatoen for indberetningen. 



 

17 

5.2.16 Månedlig porteføljevolatilitet og månedlig porteføljevolatilitet for 

skyggenettoaktivværdien (hvis relevant) (felt A.4.10) 

51. For det første bør, med hensyn til (felt A.4.10), skyggenettoaktivværdien forstås 

som "nettoaktivværdi pr. andel eller kapitalandel i henhold til artikel 30" som 

omhandlet i artikel 31, stk. 4, og artikel 32, stk. 4, i forordningen om 

pengemarkedsforeninger. Indberetningen af den månedlige porteføljevolatilitet 

for skyggenettoaktivværdien er ikke relevant for pengemarkedsforeninger med 

variabel nettoaktivværdi, hvis forvaltere kun bør indberette den månedlige 

volatilitet for nettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel. Forvalterne af 

pengemarkedsforeninger med konstant nettoaktivværdi eller med 

nettoaktivværdi med lav volatilitet bør kun indberette den månedlige 

porteføljevolatilitet for skyggenettoaktivværdien af pengemarkedsforeninger 

med konstant nettoaktivværdi eller med nettoaktivværdi med lav volatilitet. 

52. Desuden bør, med hensyn til månedlig porteføljevolatilitet og månedlig 

porteføljevolatilitet for skyggenettoaktivværdien, følgende specifikationer også 

finde anvendelse: 

Følgende formel for den månedlige volatilitet, som er udtrykt på et annualiseret grundlag, bør 

anvendes: 

 

Hvor: 

For variabel nettoaktivværdi er foreningens afkast (rt) månedlige afkast af nettoaktivværdien 

pr. andel eller kapitalandel beregnet over de T seneste perioder (uden hensyntagen til 

tegnings- og indløsningsgebyrer). For konstant nettoaktivværdi og nettoaktivværdi med lav 

volatilitet er (rt) månedlige afkast af skyggenettoaktivværdien pr. andel eller kapitalandel. 

m = 12 

Afhængigt af intervallet er T=12 for et års interval, T = 24 for to års interval, og T=36 for tre 

års interval 

𝑟 ̅ er det aritmetiske gennemsnit for foreningens månedlige afkast, hvis relevant, over T 

perioder i henhold til følgende formel: 

 

I tilfælde, hvor de foreliggende data om afkast ikke er tilstrækkelige til at dække et givent 

interval, skal forvalteren ikke indberette data for dette interval (f.eks. bør en forening, der har 

eksisteret i 18 måneder, hverken indberette den toårige eller den treårige månedlige 

porteføljevolatilitet).  
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Blok 3 — Stresstest 

5.2.17 Resultater af stresstest (felt A.5.1 til A.5.10) 

53. Bortset fra felt A.5.10 om forslag til handlingsplan vedrørende stresstest bør resten af 

de oplysninger, der skal indberettes, i det omfang der er mulighed for fritekst, bestå af 

tal, forudbestemte værdier eller navne. For felt A.5.10 anbefaler ESMA, at den 

nationale kompetente myndighed giver forvaltere af pengemarkedsforeninger 

mulighed for at indberette oplysningerne på engelsk, hvilket vil give multinationale 

koncerner mulighed for at centralisere og harmonisere deres indberetning om 

pengemarkedsforeninger. 

54. Med hensyn til felt A.5.1 til A.5.10 bør forvaltere af pengemarkedsforeninger 

desuden udfylde disse felter kvartalsvist (også for kvartaler, hvor der ikke er 

gennemført stresstest) og angive datoen for gennemførelsen af de stresstest, 

hvis resultater de indberetter. En af disse datoer bør være den sidste dato i 2. 

kvartal, og en anden bør være den sidste dato i året. Hvis der er gennemført flere 

stresstest i indberetningsperioden, bør der kun foretages indberetning om den 

sidste. 

55. Formatet for resultaterne af de stresstest, der skal indberettes i felt A.5.1 til A.5.10, er 

yderligere specificeret i ESMA's retningslinjer for stresstestscenarier i henhold til 

forordningen om pengemarkedsforeninger4. 

Vejledning om udfyldelse af skemaet 

56. Forvalterne af pengemarkedsforeninger bør indberette resultaterne af 

stresstestene i henhold til de scenarier, der er vist i bilag 2 til disse retningslinjer 

— tabel 1, og derefter indberette de pågældende værdier. Tabel 1 i bilag 2 

indeholder alle de forskellige stresstestscenarier, der er defineret i ESMA's 

retningslinjer for stresstestscenarier i henhold til forordningen om 

pengemarkedsforeninger, og præciserer omfanget af oplysninger, der skal 

indberettes. Mekanismen bygger på den antagelse, at det er nødvendigt, at 

indberetningsskemaet for indberetning af resultaterne af stresstestene dækker de 

stresstestscenarier, der er fastlagt i ESMA's retningslinjer for stresstestscenarier, som 

vil blive gennemgået årligt, for at kunne tage højde for den seneste markedsudvikling. 

Hvis ESMA's retningslinjer for stresstestscenarier opdateres med et nyt 

stresstestscenarie, bør der tilføjes en ny scenariekode i den pågældende tabel, som 

angiver, hvilke elementer der skal indberettes. 

57. Medmindre andet er angivet, bør forvaltere indberette positive værdier. 

 

4 https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-164_guidelines_mmf_stress_tests_draft_final_report.pdf 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-164_guidelines_mmf_stress_tests_draft_final_report.pdf
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58. Eksempler på ovenstående er anført nedenfor: 

- Eksempel LST-01 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske ændringer i 

likviditetsniveauet for de aktiver, som pengemarkedsforeningen har i sin 

portefølje 

Med hensyn til hypotetiske ændringer i likviditetsniveauet for de aktiver, som 

pengemarkedsforeningen har i sin portefølje, bør forvalteren af pengemarkedsforeningen 

indberette indvirkningen som en procentdel af den indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel CST-01 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske ændringer i 

kreditrisikoniveauet for de aktiver, som pengemarkedsforeningen har i sin 

portefølje, baseret på stresstest af kreditspænd 

Med hensyn til hypotetiske ændringer i kreditrisikoniveauet for de aktiver, som 

pengemarkedsforeningen har i sin portefølje, bør forvalteren af pengemarkedsforeningen 

indberette indvirkningen som en procentdel af den indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel CST-02 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske ændringer i 

kreditrisikoniveauet for de aktiver, som pengemarkedsforeningen har i sin 

portefølje, baseret på stresstest af koncentration 

Med hensyn til hypotetiske ændringer i kreditrisikoniveauet for de aktiver, som 

pengemarkedsforeningen har i sin portefølje, bør forvalteren af pengemarkedsforeningen 

indberette indvirkningen som en procentdel af den indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel FST-01 om indvirkningen i forbindelse med ændringen i valutakurser 

baseret på scenariet "opskrivning af EUR over for USD” 

Med hensyn til niveauet for ændringer i valutakurser for scenariet med opskrivning af EUR 

over for USD bør forvalteren af pengemarkedsforeningen indberette indvirkningen som en 

procentdel af den indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel FST-02 om indvirkningen i forbindelse med ændringen i valutakurser 

baseret på scenariet "nedskrivning af EUR over for USD” 

Med hensyn til niveauet for ændringer i valutakurser for scenariet med nedskrivning af EUR 

over for USD bør forvalteren af pengemarkedsforeningen indberette indvirkningen som en 

procentdel af den indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel IST-01 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske ændringer i 

rentesatserne 

Med hensyn til niveauet for ændringer i rentesatser bør forvalteren af 

pengemarkedsforeninger indberette indvirkningen som en procentdel af den indberettede 

nettoaktivværdi. 
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- Eksempel SST-01 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske ændringer i 

niveauerne for udvidelse eller indsnævring af spænd mellem indeks, som 

rentesatserne på værdipapirer i porteføljen er bundet til 

Med hensyn til niveauerne for udvidelse eller indsnævring af spænd mellem indeks bør 

forvalteren af pengemarkedsforeninger indberette indvirkningen som en procentdel af den 

indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel RST-01 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske 

indløsningsniveauer målt som beregningen af den omvendte stresstest af 

likviditet 

Med hensyn til den omvendte stresstest af likviditet bør forvalteren af 

pengemarkedsforeninger indberette indvirkningen som en procentdel af den indberettede 

nettoaktivværdi. 

- Eksempel RST-02 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske 

indløsningsniveauer målt som beregningen af den ugentlige stresstest af 

likviditet 

Med hensyn til den ugentlige stresstest af likviditet bør forvalteren af pengemarkedsforeningen 

indberette resultatet som en procentdel, der angiver forholdet mellem de ugentlige udgående 

pengestrømme (nævner) og de aktiver, der kan realiseres inden for en uge (første kurv og 

samlet kurv; tæller). 

- Eksempel RST-03 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske 

indløsningsniveauer målt som en stresstest af koncentration 

Med hensyn til stresstest af koncentration bør forvalteren af pengemarkedsforeningen 

indberette resultatet som en procentdel, der angiver forholdet mellem dens to 

hovedinvestorers indløsninger (nævner) og de aktiver, der kan realiseres inden for en uge 

(første kurv og samlet kurv; tæller). 

- Eksempel MST-01 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske 

makrosystemiske chok, der påvirker økonomien som helhed, målt som den 

kombinerede indvirkning af alle faktorer på nettoaktivværdien 

Med hensyn til den kombinerede indvirkning af alle faktorer på nettoaktivværdien bør 

forvalteren af pengemarkedsforeninger indberette indvirkningen som en procentdel af den 

indberettede nettoaktivværdi. 

- Eksempel MST-02 om indvirkningen i forbindelse med hypotetiske 

makrosystemiske chok, der påvirker økonomien som helhed, målt som den 

kombinerede indvirkning af alle faktorer på de aktiver, der kan realiseres inden 

for en uge 

Med hensyn til den kombinerede indvirkning af alle faktorer på de aktiver, der kan realiseres 

inden for en uge, bør forvalteren af pengemarkedsforeningen indberette resultatet som en 

procentdel, der angiver forholdet mellem de ugentlige udgående pengestrømme (nævner) og 

de aktiver, der kan realiseres inden for en uge (første kurv og samlet kurv; tæller). 
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Forvalteren af pengemarkedsforeningen bør desuden indberette værdien af ugentlige 

udgående pengestrømme, der er beregnet for scenariet, som "inputfaktoren". 

Vejledning om måling af indvirkningen af stresstestscenarierne 

 

Likviditet (LST-01) 

59. For hvert relevant værdipapir bør fradragsfaktorerne anvendes på den pris, der 

anvendes til at værdiansætte pengemarkedsforeningen på indberetningstidspunktet 

(𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞) i henhold til artikel 29, stk. 3, litra a), afhængigt af deres type og løbetid, med 

henblik på at få en justeret pris (𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐚𝐝𝐣): 

𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐚𝐝𝐣 = (𝟏 − 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐬𝐟𝐫𝐚𝐝𝐫𝐚𝐠) ∗ 𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞 

 
Forvalteren af pengemarkedsforeningen bør vurdere indvirkningen af de potentielle tab ved at 

værdiansætte investeringsporteføljen til den beregnede justerede pris, 𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐚𝐝𝐣 , for at 

fastlægge nettoaktivværdien i stresstesten og indberette indvirkningen som en procentdel af 

den indberettede nettoaktivværdi: 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐬𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 𝐩å 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 (%)

=  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Eksempel: 

Følgende afsnit viser et eksempel på, hvordan værdipapirer vurderes med henblik på at 

vurdere indvirkningen af potentielle tab som følge af et fald i markedslikviditeten. En 

forvalter af pengemarkedsforeninger bør tage højde for de værdipapirer, der er genstand 

for likviditetsstress, disses ratingprofil og deres resterende løbetid. Det skal bemærkes, at 

ikke alle aktiver er genstand for stresstest. 

For hvert relevante værdipapir bør forvalteren anvende den fradragsfaktor, der angives i 

anvisningen i formlen 

𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔æ𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂𝒅𝒋 = (𝟏 − 𝒍𝒊𝒌𝒗𝒊𝒅𝒊𝒕𝒆𝒕𝒔𝒇𝒓𝒂𝒅𝒓𝒂𝒈) ∗ 𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔æ𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔𝒆 

Følgende eksempler anvender fradragsfaktorer for likviditet fra Retningslinjer for 

stresstestscenarier for 2019. 

• Tag udgangspunkt i en tysk statsobligation med en værdiansættelse på 1 euro og 

en restløbetid på under 3 måneder. Ved anvendelse af ovenstående formel vil den 

justerede værdiansættelse være: 

𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔æ𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂𝒅𝒋 = (1 − 0,6) ∗ 1 = 0,94 
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• Tag udgangspunkt i en statsobligation med en A-rating og en værdiansættelse på 3 

euro og en restløbetid på under 2 år. Ved anvendelse af en fradragsfaktor for 

likviditet på dens værdiansættelse vil dens pris i stresstesten være: 

𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔æ𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂𝒅𝒋 = (1 − 0,77) ∗ 3 = 0,69 

• Tag udgangspunkt i en erhvervsobligation med en AA-rating og en restløbetid på 

under 1 år og en værdiansættelse på 2 euro. Ved anvendelse af en fradragsfaktor 

for likviditet på dens værdiansættelse vil dens pris i stresstesten være: 

𝒗æ𝒓𝒅𝒊𝒂𝒏𝒔æ𝒕𝒕𝒆𝒍𝒔𝒆𝒂𝒅𝒋 = (1 − 0,49) ∗ 2 = 1,02 

• Stresstest af likviditet gennemføres ikke for alle aktiver. F.eks. ville et indlån med en 

værdi på 1 euro have en justeret værdiansættelse på 1 euro. 

En forvalter bør derefter beregne og indberette nettoaktivværdien i stresstesten baseret på 

alle værdipapirers justerede værdiansættelser efter stresstesten af likviditet. 

Endelig skulle forvalteren på grundlag af nettoaktivværdien i stresstesten beregne og 

indberette indvirkningen af likviditetsrisiko på aktivet baseret på følgende formel: 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭𝐬𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 𝐩å 𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯 (%)

=  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

 

Kredit 

CST-01 

60. For hvert værdipapir bør forvaltere af pengemarkedsforeninger anvende den stigning 

i spændet, som ESMA oplyser. For hvert værdipapir bør forvaltere af 

pengemarkedsforeninger omregne den pågældende ændring i spænd til et haircut. 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør indberette indvirkningen af de samlede 

haircuts i procent af den indberettede nettoaktivværdi. 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩å 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 (%) =  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Eksempel: 

Hvis den effektive rente af et givent gældsinstrument er summen af udstederens 

kreditspænd og swap-rentesatsen for den samme valuta og løbetid: 

Obligationens afkast = obligationens kreditspænd + rente-SWAP 

Som standard skal ændringen i obligationens værdi måles som: 

%∆𝑝𝑟𝑖𝑠 = −𝐷𝑈𝑅 ×
∆𝑜𝑏𝑙𝑖𝑔𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑒𝑛𝑠 𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑠𝑝æ𝑛𝑑

1 + 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡
 

Hvor %∆pris er den procentvise ændring i værdipapirets pris 

DUR er varigheden baseret på forvalterens data 

Afkastet er værdipapirets afkast baseret på forvalterens data 

∆obligationens kreditspænd er chokket som oplyst af ESMA. 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

1) Fastslå det relevante parameter som offentliggjort af ESMA 

• For en statsobligation med en restløbetid på 1 år bør forvalteren indarbejde de 

pågældende chok i scenarietabellen: I dette eksempel tager vi udgangspunkt 

i, at det 1-årige chok til denne obligations kreditspænd er +35 bp. 

2) Fastslå det relevante interne parameter 

• I dette eksempel fastslår forvalteren, at varigheden er 1 år, og at afkastet er 

1 %. 

%∆𝑝𝑟𝑖𝑠 =   −1 ×
0,0035

1,01
=  −0,35 % 

3) Måle nettoaktivværdien i stresstesten 

• I dette eksempel er værdipapirets værdi 100. Værditabet er derfor 0,35. 

• Beregningen bør gentages for alle porteføljens værdipapirer i stresstesten 

• Nettoaktivværdien i stresstesten er forskellen mellem den indberettede 

nettoaktivværdi og summen af værditabene: 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 =  𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 −   𝐯æ𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚𝐛 

4) Måle indvirkningen 

• Indvirkningen, der skal indberettes, er 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐤𝐫𝐞𝐝𝐢𝐭𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 (%)

=  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
 

 

  



 

24 

CST-02 

61. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør også simulere misligholdelse af deres to 

største eksponeringer. Den resulterende indvirkning på nettoaktivværdien indberettes 

derefter udtrykt som procentdel. 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 (%)

=  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

Eksempel: 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

1) Identificere deres to største eksponeringer 

• De eksponeringer, der nævnes i CST-02, er summen af alle instrumenter, der 

er udstedt af ét organ, og, hvis relevant, indlån i samme kreditinstitut. 

 

2) Måle nettoaktivværdien i stresstesten 

• Den modtagne sikkerhed (eller enhver anden reduktion, f.eks. kreditderivater) 

bør medregnes. Hvis der ikke er nogen forudsætning, vurderer forvalteren 

sikkerhedens værdi. 

Efter at have taget højde for virkningerne af sikkerheden bør følgende tab under 
forudsætning af misligholdelse gælde: 

• Ikke-efterstillede eksponeringer: 45 % 

• Efterstillede eksponeringer: 75 % 

 

• I dette eksempel har pengemarkedsforeningen en indberettet nettoaktivværdi 

på 100 og 2 ikke-efterstillede eksponeringer på 10 og 15: 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 =  𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − (𝟏𝟎 ∗ 𝟒𝟓% + 𝟏𝟓 ∗ 𝟒𝟓%) 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 =  𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟏, 𝟐𝟓 = 𝟖𝟖, 𝟕𝟓 

 
5) Måle indvirkningen 

• Indvirkningen, der skal indberettes, er: 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐤𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 (%)

=  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
 

 

Valutakurser (FST-01; FST-02) 

62. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør anvende de parametre, ESMA har 

offentliggjort: Valutachok, som svarer til bevægelser i valutakurserne. Forvaltere af 

pengemarkedsforening bør revurdere deres portefølje og tage højde for de nye 

parametre og udtrykke indvirkningen af hver risikofaktor som en procentdel af den 

indberettede nettoaktivværdi. Et "nul" i indberetningsskemaet bør kun indberettes, hvis 

et scenarie ikke har nogen indvirkning. 
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Eksempel: 

For hvert scenarie forventes forvaltere af pengemarkedsforeninger at: 

1) Fastslå det relevante parameter som offentliggjort af ESMA 

• Tabellen viser den relative ændring i udvalgte valutaer. 

• Et positivt (negativt) tegn for EUR/USD betyder en opskrivning (nedskrivning) 

af EUR mod USD. 

 

2) Måle ændringen i pris 

• I dette eksempel besidder forvalteren et værdipapir denomineret i USD og med 

en værdi på 100. 

• Chokket til EURUSD er +25 %, og derfor er ændringen i prisen på det USD-

denominerede værdipapir 

∆𝑝𝑟𝑖𝑠 =   100 −
100

1,25
=  −20 

Hvor∆pris er ændringen i værdipapirets pris 

• Forvalteren bør tage højde for al eksisterende afdækning, baseret på 

forvalterens data. Hvis der ikke er nogen forudsætning, vurderer forvalteren 

afdækningens effektivitet. 

• Beregningen bør gentages for alle porteføljens værdipapirer i stresstesten. 

 

3) Måle nettoaktivværdien i stresstesten 

• Nettoaktivværdien i stresstesten er forskellen mellem den indberettede 

nettoaktivværdi og summen af værdiændringerne (tab og gevinst): 

 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 =  𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 + −  𝐯æ𝐫𝐝𝐢æ𝐧𝐝𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐫 

 

4) Måle indvirkningen 

• Indvirkningen, der skal indberettes, er: 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐯𝐚𝐥𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 (%) =  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
 

 

Rentesatser (IST-01) 

63. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør anvende de parametre, ESMA har 

offentliggjort: Renteafkastchok, som svarer til bevægelser i rentesatserne. Forvaltere 

af pengemarkedsforeninger bør revurdere deres portefølje og tage højde for de nye 

parametre og udtrykke indvirkningen af hver risikofaktor som en procentdel af den 

indberettede nettoaktivværdi. Et "nul" i indberetningsskemaet bør kun indberettes, hvis 

et scenarie ikke har nogen indvirkning. 
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Eksempel: 

Hvis den effektive rente af et givent gældsinstrument er summen af udstederens 

kreditspænd og swap-rentesatsen for den samme valuta og løbetid: 

Obligationens afkast = obligationens kreditspænd + rente-SWAP 

Som standard skal ændringen i obligationens værdi måles som: 

%∆𝑝𝑟𝑖𝑠 = −𝐷𝑈𝑅 ×
𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 −  SWAP

1 + 𝑎𝑓𝑘𝑎𝑠𝑡
 

Hvor %∆pris er den procentvise ændring i værdipapirets pris 

DUR er varigheden baseret på forvalterens data 

Afkastet er værdipapirets afkast baseret på forvalterens data 

∆rente-SWAP er chokket som oplyst af ESMA. 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

1) Fastslå det relevante parameter som offentliggjort af ESMA 

• For en obligation, der er denomineret i euro, med en restløbetid på 1 år bør 

forvalteren indarbejde de pågældende chok i scenarietabellen: I dette 

eksempel tager vi udgangspunkt i, at det 1-årige renteafkastchok til EUR er 

+80 bp. 

2) Fastslå det relevante interne parameter 

• I dette eksempel fastslår forvalteren, at varigheden er 1 år, og at afkastet er 

1 %. 

%∆𝑝𝑟𝑖𝑠 =   −1 ×
0,008

1,01
=  −0,79 % 

3) Måle nettoaktivværdien i stresstesten 

• I dette eksempel er værdipapirets værdi 100. Værditabet er derfor 0,79. 

• Beregningen bør gentages for alle porteføljens værdipapirer i stresstesten 

• Nettoaktivværdien i stresstesten er forskellen mellem den indberettede 

nettoaktivværdi og summen af værditabene: 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭 =  𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 −   𝐯æ𝐫𝐝𝐢𝐭𝐚𝐛 
 

4) Måle indvirkningen 

• Indvirkningen, der skal indberettes, er 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚𝐟 𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞𝐫𝐢𝐬𝐢𝐤𝐨 (%) =  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
 

 

 

  



 

27 

Spænd mellem indeks (SST-01) 

64. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør anvende de parametre, ESMA har 

offentliggjort: Renteafkastchok, som svarer til bevægelser i rentesatserne. Forvaltere 

af pengemarkedsforening bør revurdere deres portefølje og tage højde for de nye 

parametre og udtrykke indvirkningen af hver risikofaktor som en procentdel af den 

indberettede nettoaktivværdi. I scenarierne med en ændring i rentesatserne og en 

udvidelse eller indsnævring af spænd mellem indeks, som rentesatserne på 

værdipapirer i porteføljen er bundet til, skal forvaltere af pengemarkedsforeninger kun 

indberette resultat én gang under (IST-01). Et "nul" i indberetningsskemaet bør kun 

indberettes, hvis et scenarie ikke har nogen indvirkning. 

Eksempel: 

Se IST-01 

 

Indløsningsniveau 

RST-01 

65. Den omvendte stresstest af likviditet består af følgende trin: 

 

• For hvert aktiv skal forvaltere af pengemarkedsforeninger måle det ugentlige 

omsættelige beløb (herunder aktiver med udløb inden for en uge). 

• Forvaltere af pengemarkedsforeninger skal måle det maksimale ugentlige omsættelige 

beløb, der kan realiseres, for at porteføljeallokeringen stadig opfylder alle lovkrav (se 

eksempler nedenfor), der gælder for pengemarkedsforeninger ("uden at skævvride 

porteføljeallokeringen"). 

• Resultatet indberettes i % af nettoaktivværdien. 

 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  

𝐝𝐞𝐭 𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥𝐞 𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐨𝐦𝐬æ𝐭𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐛𝐞𝐥ø𝐛,
𝐝𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬,

𝐮𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐭 𝐬𝐤æ𝐯𝐯𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐟ø𝐥𝐣𝐞𝐚𝐥𝐥𝐨𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Eksempel: 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

1) Måle det ugentlige omsættelige beløb 

• Forvaltere af pengemarkedsforeninger identificerer den andel af foreningens 

portefølje, der vil kunne realiseres inden for en uge. Denne vurdering bør 

baseres på den korteste periode, hvori en sådan position med rimelighed kan 

realiseres til eller tæt på dens regnskabsmæssige værdi5. 

2) Vurdere det maksimale ugentlige omsættelige beløb, der kan realiseres uden 

at skævvride porteføljeallokeringen 

• De maksimale udgående pengestrømme, som foreningen kan have i en uge uden 

at skævvride porteføljeallokeringen, afhænger af 1) summen af de ugentlige 

omsættelige beløb og 2) foreningens evne til at overholde lovkravene. 

• I denne forbindelse er lovkravene ikke begrænset til, men bør omfatte mindst: 

o diversificering (artikel 17 i forordningen om pengemarkedsforeninger) 

o koncentration (artikel 18 i forordningen om pengemarkedsforeninger) 

o porteføljebestemmelser for pengemarkedsforeninger med kort løbetid 

(artikel 24 i forordningen om pengemarkedsforeninger) og for 

standardpengemarkedsforeninger (artikel 25 i forordningen om 

pengemarkedsforeninger), navnlig maksimal vægtet gennemsnitlig 

renteløbetid (WAM), maksimal vægtet gennemsnitlig restlevetid (WAL), 

aktiver med udløb inden for en dag og aktiver med udløb inden for en 

uge. 

• Hvis f.eks. 50 % af aktiverne i en pengemarkedsforening med en nettoaktivværdi 

med lav volatilitet er omsættelige inden for en uge, mens dens WAM overstiger 60 

dage efter salg af 30 %, bør forvalteren indberette 30 %. 

3) Måle indvirkningen 

• Indvirkningen, der skal indberettes, er 

 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  

𝐦𝐚𝐤𝐬𝐢𝐦𝐚𝐥𝐭 𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠𝐭 𝐨𝐦𝐬æ𝐭𝐭𝐞𝐥𝐢𝐠𝐭 𝐛𝐞𝐥ø𝐛,
𝐝𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬,

𝐮𝐝𝐞𝐧 𝐚𝐭 𝐬𝐤æ𝐯𝐯𝐫𝐢𝐝𝐞 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐟ø𝐥𝐣𝐞𝐚𝐥𝐥𝐨𝐤𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐞𝐧

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
 

 

  

 

5 Retningslinjer for oplysningsforpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1, 2 og 4, i direktivet om forvaltning 

af alternative investeringsforeninger 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2014-869.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2014-869.pdf?download=1
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RST-02 

66. Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør anvende følgende indløsningsscenarie i 

stresstesten: 

 

• Foreningen modtager netto ugentlige indløsningsanmodninger fra 25 % af de 

professionelle investorer og 15 % af detailinvestorerne. 

• Foreningens forvalter måler de tilgængelige aktiver, der kan realiseres inden for en 

uge, for at imødekomme indløsningsanmodningerne i henhold til følgende tabel: 

 

Aktiver Artikel Kreditkvalitetstrin 

Aktiver omhandlet i artikel 17, stk. 7,6 som er højlikvide 
og kan indløses og afregnes inden for én arbejdsdag 
og har en restløbetid på op til 190 dage. 

24, litra e) 1 

Kontanter, der kan hæves med et forudgående varsel 
på fem arbejdsdage uden omkostninger. 

24, litra e) 
25, litra d) 

 

Aktiver med udløb inden for en uge  
24, litra e) 
25, litra d) 

 

Omvendte genkøbsaftaler, der kan opsiges med et 
forudgående varsel på fem arbejdsdage 

24, litra e) 
25, litra d) 

 

x100 % = aktiver, der kan realiseres inden for en 
uge (kurv 1) 

  

Aktiver som omhandlet i artikel 17, stk. 7, som kan 
indløses og afregnes inden for én arbejdsuge. 

17, stk. 7 1,2 

Pengemarkedsinstrumenter eller andele eller 
kapitalandele i andre pengemarkedsforeninger, som 
kan indløses og afregnes inden for fem arbejdsdage. 

24, litra e) 
25, litra e) 

1,2 

Investerbare securitiseringer og gældsbreve med 
sikkerhed i konkrete aktiver. 

9, stk. 1, 
litra b) 

1 

x85 % = aktiver, der kan realiseres inden for en uge 
(kurv 2) 

  

   
Resultatet indberettes som dækning af udgående pengestrømme ved hjælp af aktiver, der kan 

realiseres inden for en uge, i %. 

 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  
𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐞𝐫, 𝐝𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐠𝐞

𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞
∗ 𝟏𝟎𝟎 

  

 

6 Pengemarkedsinstrumenter, som særskilt eller i fællesskab er udstedt eller garanteret af Unionen, medlemsstaternes nationale, 

regionale og lokale myndigheder eller deres centralbanker, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, 

Den Europæiske Investeringsfond, den europæiske stabilitetsmekanisme, den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, en 

central myndighed eller centralbank i et tredjeland, Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og 

Økonomisk Udvikling, Europarådets Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Internationale 

Betalingsbank eller enhver anden relevant international finansiel institution eller organisation, som én eller flere medlemsstater 

tilhører. 
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Eksempel: 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

1) Måle ugentlige udgående pengestrømme 

 

• Foreningen modtager netto ugentlige indløsningsanmodninger fra 25 % af de 

professionelle investorer og 15 % af detailinvestorerne. 

 

• Hvis halvdelen af porteføljen besiddes af professionelle investorer og 

halvdelen af detailinvestorer, er de samlede udgående pengestrømme lig med: 

50 %* 25 % + 50 %* 15 % = 20 % 

 

2) Klassificere aktiver i kurv 1 og kurv 2: 

 

Aktiver 
Beholdni

nger 
Kreditkvali
tetstrin 1 

Med udløb 
<5 dage 

Kreditkva
litetstrin 

2 
Kurv 1 Kurv 2 

Aktiver som 
omhandlet i 
artikel 17, stk. 7, 7 
som er højlikvide 
og kan indløses og 
afregnes inden for 
én arbejdsdag og 
har en restløbetid 
på op til 190 dage. 

15 8 1 2 9 1,7 

 

• Aktiver: beskrivelse af aktivet 

• Beholdninger: foreningen besidder 15 % af sin portefølje i "Aktiver som 

omhandlet i artikel 17, stk. 7, som er højlikvide og kan indløses og afregnes 

inden for én arbejdsdag og har en restløbetid på op til 190 dage", f.eks. 

statsobligationer 

• Kreditkvalitetstrin 1: finansielle instrumenter med en rating på 

kreditkvalitetstrin 1 udgør 8 % af foreningens portefølje 

• Med udløb <5 dage: 7 % af porteføljen har en rating under kreditkvalitetstrin 1 

(15-8), hvoraf 1 % udløber inden for 5 dage 

 

7 Pengemarkedsinstrumenter, som særskilt eller i fællesskab er udstedt eller garanteret af Unionen, medlemsstaternes nationale, 

regionale og lokale myndigheder eller deres centralbanker, Den Europæiske Centralbank, Den Europæiske Investeringsbank, 

Den Europæiske Investeringsfond, den europæiske stabilitetsmekanisme, den europæiske finansielle stabilitetsfacilitet, en 

central myndighed eller centralbank i et tredjeland, Den Internationale Valutafond, Den Internationale Bank for Genopbygning og 

Økonomisk Udvikling, Europarådets Udviklingsbank, Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling, Den Internationale 

Betalingsbank eller enhver anden relevant international finansiel institution eller organisation, som én eller flere medlemsstater 

tilhører. 
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• Kreditkvalitetstrin 2: finansielle instrumenter med en rating på 

kreditkvalitetstrin 2 (og med udløb >5 dage) udgør 2 % af foreningens 

portefølje 

• Kurv 1: finansielle instrumenter med en rating på kreditkvalitetstrin 1 (8 %) og 

finansielle instrumenter med udløb inden for 5 dage (1 %) medtages i kurv 1 

af aktiver, der kan realiseres inden for en uge (8 %+1 %=9 %); 

• Kurv 2: finansielle instrumenter med en rating på kreditkvalitetstrin 2 (2 %) 

medtages i kurv 2 af aktiver, der kan realiseres inden for en uge, med en vægt 

på 85 % (2 %*85 %=1,7 %) 

 

3) Måle kurv 1 og kurv 2 

 

• Kurv 1 er summen af alle aktiver, der er klassificeret i kurv 1. 

• Kurv 2 er 85 % af summen af alle aktiver, der ikke er berettiget til kurv 1, men 

er klassificeret i kurv 2. 

• Hvert aktiv kan kun medregnes én gang. 

 

4) Indberette resultatet: 

 

• Forvaltere af pengemarkedsforeninger skal indberette 2 resultater: 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  
𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐯𝐚𝐥 𝟏

𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞
 

 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  
𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟏 +  𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟐

𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠𝐞 𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞
 

 

 

RST-03 

67. Pengemarkedsforeningen står over for nettoindløsning fra sine to hovedinvestorers 

side. Indvirkningen af stresstesten bør vurderes efter metodologien for ugentlig 

stresstest af likviditet. 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  
𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐞𝐫, 𝐝𝐞𝐫 𝐤𝐚𝐧 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐞𝐫𝐞𝐬 𝐢𝐧𝐝𝐞𝐧 𝐟𝐨𝐫 𝐞𝐧 𝐮𝐠𝐞

𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐡𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐥ø𝐛
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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Eksempel: 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

 

1) Måle de udgående pengestrømme 

• De to hovedinvestorer afvikler 100 % af deres investering 

 

2) Måle kurv 1 og kurv 2 

• Se RST-02 

 

3) Indberette resultatet: 

• Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør indberette 2 resultater: 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  
𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟏

𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐡𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐥ø𝐛
 

 

𝐫𝐞𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭 (%) =  
𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟏 +  𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟐

𝐝𝐞 𝐭𝐨 𝐡𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐨𝐫𝐞𝐫𝐬 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐞𝐝𝐞 𝐛𝐞𝐥ø𝐛
 

 

 

Makro (MST-01; MST-02) 

68. Forvaltere bør: 

 

• for det første måle indvirkningen af et markedschok ved at kombinere forskellige 

risikoparametre (se tabel) 

• vurdere indvirkningen af et indløsningschok efter markedschokket. Aktiver, der sælges 

som reaktion på indløsningschokket, vil medføre yderligere tab som defineret i 

stresstesten af likviditet 

• beregne resultatet som en procentdel af nettoaktivværdien 

• beregne værdien af aktiver, der kan realiseres inden for en uge, efter markedschokket 

som en procentdel af de udgående pengestrømme 

• indberette værdien af udgående pengestrømme som et memopunkt. 
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Risikofaktorer Parametre, der anvendes til 

kalibreringen 

Markedschok 

• Valutakurs • EUR/USD osv. 

• Rentesats 

• Kredit 

• Spænd mellem indeks, som 

rentesatserne for 

værdipapirer i porteføljen er 

bundet til 

• Swap-rentesats 

• Afkast af 

statsobligationer/spænd 

• Afkast af 

erhvervsobligationer/spænd 

Indløsningschok • Indløsningsniveau 

• Aktivets likviditet 

• % udgående pengestrømme 

• Kursspænd (fradragsfaktor) 

Resultater 

• % nettoaktivværdi 

• Aktiver, der kan realiseres 

inden for en uge/udgående 

pengestrømme   

Q1:  

Memo • % udgående pengestrømme Q2:  

 

Forvaltere af pengemarkedsforeninger forventes at: 

 

1) Måle den kombinerede indvirkning af risikofaktorerne (markedschokket) 

• Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør anvende deres interne modeller til 

at måle den kombinerede indvirkning af mindst: kreditrisikoen, renterisikoen, 

valutarisikoen. 

• Hvis de parametre, der oplyses af ESMA, er identiske med dem, der anvendes 

for de øvrige scenarier (f.eks. CST-01, FST-01, IST-01, SST-01), bør 

resultaterne ikke være aggregeringen, da den kombinerede indvirkning af 

chokkene bør have ikkelineære virkninger. 

2) Måle de udgående pengestrømme 

• Indløsningsanmodninger bør måles på nettoaktivværdien efter markedschokket og 

følge RST-02-metodologien. 

• I følgende eksempel er den indberettede nettoaktivværdi 100, markedschokket er 

10, og raten for foreningens udgående pengestrømme er 20 %: 

𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞 = (𝟏𝟎𝟎 − 𝟏𝟎) ∗ 𝟐𝟎 % = 𝟏𝟖 
 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐞𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞 = 𝟗𝟎 − 𝟏𝟖 = 𝟕𝟐 
 

• Måle dækningen i form af aktiver i kurv 1 og kurv 2. Se RST-02. 
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3) Måle indvirkningen på likviditeten 

• Foreningen sælger aktiver i et stresset miljø, der er kendetegnet ved en 

udvidelse af kursspændet som defineret i stresstesten af likviditet (LST-01). 

For hvert solgte værdipapir bør forvalteren anvende den fradragsfaktor, der er 

angivet i retningslinjerne for stresstest. 

 

• Kun aktiver, der sælges som reaktion på indløsningsanmodninger, påvirkes 

af likviditetsstressen. I forrige eksempel er værdien af aktiver, der er genstand 

for likviditetsstress, 18, mens værdien af aktiver, der ikke påvirkes af 

likviditetsstressen, er 72. 

 

• I forbindelse med makroscenariet antages pengemarkedsforeninger at sælge 

aktiver til deres portefølje pro rata (ingen skævvridning). 

 

• I forbindelse med stresstesten bæres tabet alene af de tilbageværende 

investorer (og ikke af de indløsende investorer). 

 

4) Måle nettoaktivværdien i stresstesten 

 

• Indvirkningen på nettoaktivværdien er resultatet af den kombinerede 

indvirkning af risikofaktorerne, de udgående pengestrømme og indvirkningen 

på likviditeten. 

𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭
=  𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐦𝐚𝐫𝐤𝐞𝐝𝐬𝐜𝐡𝐨𝐤 − 𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞
− 𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩å 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭 

 

5) Indberette resultatet: 

 

• Forvaltere af pengemarkedsforeninger bør indberette tre resultater: 

𝐢𝐧𝐝𝐯𝐢𝐫𝐤𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩å 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 (%)

=  
𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 − 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢 𝐢 𝐬𝐭𝐫𝐞𝐬𝐬𝐭𝐞𝐬𝐭

𝐢𝐧𝐝𝐛𝐞𝐫𝐞𝐭𝐭𝐞𝐭 𝐧𝐞𝐭𝐭𝐨𝐚𝐤𝐭𝐢𝐯𝐯æ𝐫𝐝𝐢
 

 

𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭 (%) =  
𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟏

𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞 
 

 

𝐮𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐢𝐠 𝐥𝐢𝐤𝐯𝐢𝐝𝐢𝐭𝐞𝐭 (%) =  
𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟏 +  𝐤𝐮𝐫𝐯 𝟐

𝐮𝐝𝐠å𝐞𝐧𝐝𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐠𝐞𝐬𝐭𝐫ø𝐦𝐦𝐞
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69. De definitioner, der skal anvendes i den nuværende blok 3, er følgende: 

Kreditkvalitetstrin: Kreditkvalitetstrinnene viser de kreditvurderinger, der 

er udstedt af eksterne kreditvurderingsinstitutter. I 

henhold til KOMMISSIONENS 

GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1799 

angives det, til hvilke af kreditkvalitetstrinnene de 

relevante kreditvurderinger fra et eksternt 

kreditvurderingsinstitut svarer8.  

Løbetid:  Medmindre andet er angivet, skal forvaltere af 

pengemarkedsforeninger anvende risikofaktorer 

svarende til instrumentets restløbetid. 

Værdiansættelse Værdiansættelsen er værdiansættelsen af 

pengemarkedsforeninger som defineret i artikel 29, 

stk. 3, i forordningen om pengemarkedsforeninger. 

Aktiver, der kan realiseres inden 

for en uge 

I forbindelse med stresstest af 

pengemarkedsforeninger er aktiver, der kan realiseres 

inden for en uge, summen af højlikvide aktiver og 

aktiver med udløb inden for en uge. Metodologien til 

måling af højlikvide aktiver er defineret i 

retningslinjerne for stresstestscenarier i henhold til 

forordningen om pengemarkedsforeninger. 

Ugentligt omsætteligt beløb: Forvaltere af pengemarkedsforeninger indberetter den 

andel af foreningens portefølje, der vil kunne realiseres 

inden for en uge. Vurderingen bør baseres på den 

korteste periode, hvori en sådan position med 

rimelighed kan realiseres til eller tæt på sin 

regnskabsmæssige værdi9. 

  

 

8 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DA/TXT/?uri=CELEX:32016R1799&from=EN 

9 Retningslinjer for oplysningsforpligtelser i henhold til artikel 3, stk. 3, litra d), og artikel 24, stk. 1, 2 og 4, i direktivet om forvaltning 

af alternative investeringsforeninger 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-DA/TXT/?uri=CELEX:32016R1799&from=EN
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2014-869.pdf?download=1
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2014-869.pdf?download=1
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Blok 4 — Oplysninger om aktiverne 

5.2.18 Aktivbeskrivelse af pengemarkedsinstrumentet (felt A.6.2), den 

investerbare securitisering eller det investerbare gældsbrev med 

sikkerhed i konkrete aktiver (felt A.6.21), andelen eller kapitalandelen i en 

anden pengemarkedsforening (felt A.6.61), indlånet eller de supplerende 

likvide aktiver (felt A.6.72) og genkøbsaftalen eller den omvendte 

genkøbsaftale (felt A.6.82) 

70. Felt A.6.2 bør kun udfyldes, hvis der ikke foreligger en ISIN-kode (felt A.6.3) eller 

CFI (felt A.6.4) for pengemarkedsinstrumentet. Felt A.6.21 bør kun udfyldes, hvis 

der ikke foreligger en ISIN-kode (felt A.6.22) for securitiseringen eller det 

investerbare gældsbrev med sikkerhed i konkrete aktiver. Felt A.6.61 bør kun 

udfyldes, hvis der ikke foreligger en ISIN-kode (felt A.6.62) eller en LEI-kode (felt 

A.6.63) for andelen eller kapitalandelen i en anden pengemarkedsforening. Felt 

A.6.72 bør kun udfyldes, hvis der ikke foreligger en ISIN-kode (felt A.6.73) eller 

en CFI (felt A.6.74) for indlånet eller de supplerende likvide aktiver. Felt A.6.82 

bør kun udfyldes, hvis der ikke foreligger en ISIN-kode (felt A.6.83) for 

genkøbsaftalen eller den omvendte genkøbsaftale. 

5.2.19 CFI for pengemarkedsinstrumentet (hvis en sådan foreligger, og ISIN-

koden ikke foreligger (felt A.6.4), det afledte finansielle instrument (felt 

A.6.43), andelen eller kapitalandelen i en anden pengemarkedsforening 

(felt A.6.64), indlånet eller de supplerende likvide aktiver (felt A.6.74), 

genkøbsaftalen eller den omvendte genkøbsaftale (felt A.6.84), og aktiver 

som angivet i felt B.1.3. 

71. Med hensyn til den CFI, der skal angives for de forskellige aktiver (felt A.6.4, 

A.6.43, A.6.64, A.6.84, B.1.3), i kombination med en ISIN-kode, bør CFI angives, 

da de to koder tildeles samtidigt af de nationale nummeragenturer. Hvis 

instrumentet ikke har en ISIN-kode, bør der også indberettes en CFI i henhold til 

ISO 10962-standarden. I dette tilfælde bør mindst de to første tegn af CFI'en samt 

det tegn der repræsenterer aktivklassen (hvis relevant for et givent instrument), 

angives (dvs. disse tegn kan ikke være "X", som repræsenterer en ikke relevant 

eller ikke-defineret værdi).  For at hjælpe de indberettende enheder med at 

generere en CFI har ESMA samlet en mapping af CFI-koden, som dækker alle 

investerbare aktiver (bilag I). Med hensyn til CPI'en for indlån eller supplerende 

likvide aktiver (felt A.6.74) bør der ikke angives en CFI. 

5.2.20 Aktivets land (felt A.6.8, A.6.23, A.6.50, A.6.66, A.6.75, A.6.85) 

72. Ved indberetning af oplysninger om det geografiske fokus for de forskellige 

typer aktiver bør de oplysninger, der indberettes, være de oplysninger, der 

foreligger den sidste dag i indberetningsperioden (hvis oplysningerne ikke 

foreligger den sidste dag, bør forvaltere af pengemarkedsforeninger anvende de 

senest tilgængelige oplysninger om dette emne). Aktiver, der ikke har et 
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dominerende geografisk fokus, bør medtages i kategorien "overnationale/flere 

regioner". 

73. Hvis der ikke er nogen sponsor til investerbare securitiseringer og investerbare 

gældsbreve med sikkerhed i konkrete aktiver (felt A.6.23), bør den oprindelige 

emittents land angives. 

74. Med hensyn til felt A.6.8 er landet for et pengemarkedsinstrument landet for 

emittenten af pengemarkedsinstrumentet. 

75. Med hensyn til afledte finansielle instrumenter (unoterede og noterede afledte 

instrumenter) bør, på linje med ovenstående, landet for det afledte finansielle 

instrument (felt A.6.50) være landet for det afledte finansielle instruments 

modpart. Hvad angår clearede unoterede afledte finansielle instrumenter, bør landet 

for det afledte finansielle instrument (felt A.6.50) dog være landet for den centrale 

modpart. 

76. Hvad angår indlån eller supplerende likvide aktiver, bør landet (felt A.6.75) være 

baseret på hjemstedet for den enhed, hvor indlånet er foretaget. F.eks. bør 

hjemstedet for et kontant indlån i euro i en amerikansk bank være USA. 

77. Hvad angår genkøbsaftaler eller omvendte genkøbsaftaler, bør landet (felt 

A.6.85) være hjemstedet for den centrale modpart i genkøbsaftalen eller den 

omvendte genkøbsaftale. 

5.2.21 Pengemarkedsinstrumentets clean price (A.6.12 og A.6.13), investerbare 

securitiseringer og investerbare gældsbreve med sikkerhed i konkrete 

aktiver (A.6.30 og A.6.31). 

78. Hvad angår pengeinstrumentets clean price (A.6.12 og A.6.13), investerbare 

securitiseringer og investerbare gældsbreve med sikkerhed i konkrete aktiver 

(A.6.30 og A.6.31), bør disse felter altid indberettes som absolutte tal (monetære 

værdier, ikke procentdele). Påløbne renter (A.6.14, A. 6.15, A.6.32, A.6.33) og 

samlede markedsværdier (A.6.16, A.6.17, A.6.34, A.6.35) bør også altid 

indberettes som absolutte tal (monetære værdier, ikke procentdele). 

5.2.22 Påløbne renter (A.6.14 og A.6.15), pengemarkedsinstrumentets samlede 

markedsværdi (A.6.16 og A.6.17) og metoden, der er anvendt til 

prisfastsættelse af pengemarkedsinstrumentet (A.6.18) 

79. Med hensyn til felterne A.6.14 til A.6.18 bør forvalteren, hvis denne angiver, at 

metoden, der er anvendt til prisfastsættelse af pengemarkedsinstrumentet 

(A.6.18), er "opgørelse til modelværdi" eller "opgørelse til amortiseret kostpris", 

ikke udfylde felterne vedrørende clean price (A.6.12 og A.6.13) og påløbne renter 

(A.6.14 og A.6.15), og pengemarkedsinstrumentets samlede markedsværdi 

(A.6.16 and A.6.17) bør i dette tilfælde forstås som pengemarkedsinstrumentets 

samlede værdi. Hvis forvalteren angiver, at metoden, der er anvendt til 

prisfastsættelse af pengemarkedsinstrumentet (A.6.18), er "opgørelse til 
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modelværdi", bør summen af felterne A.6.13 (clean price) og A.6.15 (påløbne 

renter) være lig med feltet A.6.17 (samlet markedsværdi). 

5.2.23 Aktivbeskrivelse af den investerbare securitisering eller det investerbare 

gældsbrev med sikkerhed i konkrete aktiver (felt A.6.21), sponsorens LEI-

kode (felt A.6.24) og sponsorens navn (felt A.6.25) 

80. Med hensyn til aktivbeskrivelsen af den investerbare securitisering eller det 

investerbare gældsbrev med sikkerhed i konkrete aktiver (felt A.6.21) bør 

forvaltere indberette identifikatoren for securitiseringen under anvendelse af 

formatet "securitiseringsregisters LEI-kode", derefter en bindestreg og en 

entydig identifikator for den securitisering, securitiseringsregistret har 

genereret og tildelt. Dette er en obligatorisk identifikator, navnlig for aktiver 

klassificeret som "STS” som omhandlet i forordning 2017/1131. 

81. Hvis den investerbare securitisering eller det investerbare gældsbrev med 

sikkerhed i konkrete aktiver ikke har en sponsor, bør felt A.6.24 (sponsorens LEI-

kode) og A.6.25 (sponsorens navn) udfyldes under anvendelse af henholdsvis 

emittentens LEI-kode og navn. 

5.2.24 Type derivataftale (felt A.6.39) 

82. For at udfylde dette felt, type derivataftale (felt A.6.39), bør forvaltere anvende 

følgende typologi for aftaletyper: 

- "CFDS" for differencekontrakter 

- "FORW" for terminskontrakter 

- "FRAS" for FRA-kontrakter 

- "FWOS" for terminskontrakter på en swap 

- "FUTR" for futures 

- "FONS" for futures på en swap 

- "OPTN" for optioner 

- "OTHR" for andet 

- "SWAP" for swaps 

- "SWPT" for swaption 
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5.2.25 Navn på det underliggende (felt A.6.45) 

83. Med hensyn til navnet på det underliggende (felt A.6.45) kan der angives en række 

elementer med henblik på at supplere kravene i gennemførelsesforordningen om 

indberetning og artikel 37 i forordningen om pengemarkedsforeninger. Hvis det afledte 

finansielle instrument har en ISIN-kode eller er et indeks, i henhold til felt A.6.46, bør 

felt A.6.45 ikke udfyldes.I tilfælde af at det underliggende ikke har en ISIN-kode og ikke 

er et indeks, bør forvaltere af pengemarkedsforeninger angive, at værdien af felt A.6.46 

ikke foreligger. 

5.2.26 Genkøbsaftalens eller en omvendt genkøbsaftales eksponering (felt 

A.6.91 og A.6.92) 

84. Med hensyn til genkøbsaftalens eller en omvendt genkøbsaftales eksponering 

(felt A.6.91 og A.6.92) bør eksponeringen som angivet i disse felter være 

bruttoeksponeringen. 

85. Med hensyn til genkøbsaftaler bør der ved bruttoeksponering forstås 

markedsværdien af de værdipapirer, der er solgt til modparterne i 

genkøbstransaktionerne (til gengæld for de modtagne kontantbeløb) uden 

hensyntagen til eventuelle nettingvirkninger og den sikkerhed, der er modtaget 

for at begrænse modpartsrisikoen ved sådanne transaktioner. 

86. Med hensyn til omvendte genkøbsaftaler bør der ved bruttoeksponering forstås 

værdien af de kontantbeløb, der er betalt til modparterne i omvendte 

genkøbstransaktioner (til gengæld for købte værdipapirer) uden hensyntagen til 

eventuelle nettingvirkninger og den sikkerhed, der er modtaget for at begrænse 

modpartsrisikoen ved sådanne transaktioner. 

5.2.27 Intern kreditvurderingsprocedure (felt A.6.19, A.6.37 og A.6.95) 

87. Med hensyn til kreditvurderingen som angivet i felt A.6.19, A.6.37 og A.6.95 bør der, 

hvis der ikke er nogen intern kreditvurdering for et specifikt aktiv, angives "ikke 

relevant" i det pågældende felt (for emittenter af EU-statsobligationer) eller "ikke 

udført". 
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Blok 5 — Oplysninger om passiverne 

5.2.28 Investorkoncentration (felt A.7.2) 

88. Med hensyn til investorkoncentration (felt A.7.2) bør forvaltere af 

pengemarkedsforeninger i forbindelse med pengemarkedsforeninger med flere 

andels- eller kapitalandelsklasser tage højde for procentdelen af disse andele 

eller kapitalandele i forhold til pengemarkedsforeningens nettoaktivværdi med 

henblik på at kunne aggregere procentdelene for professionelle investorer og 

detailinvestorer i pengemarkedsforeningen. Tilsammen bør de give 100 %. 

Summen i felt A.7.3 og A.7.4 bør også være 100 %. 

89. Med hensyn til felt A.7.2 bør forvalteren af en pengemarkedsforening også 

specificere procentdelen af nettoaktivværdien for både i) professionelle kunder 

og ii) detailinvestorer, hvilket er et estimat. Der vil derfor skulle udfyldes fire 

felter: i) % af nettoaktivværdi for professionelle kunder, som ikke er et estimat, 

ii) % af nettoaktivværdi for professionelle kunder, som er et estimat, iii) % af 

nettoaktivværdi for detailkunder, som ikke er et estimat, iv) % af nettoaktivværdi 

for detailkunder, som er et estimat. 

90. Der bør inkluderes to tilsvarende yderligere underfelter til feltet i indberetningsskemaet, 

og disse skal udfyldes af forvalteren af pengemarkedsforeninger i overensstemmelse 

med felt A.7.2 i gennemførelsesforordning om indberetning. 

91. Navnlig skal det specificeres yderligere, hvilken emittentgruppekategori som 

oplyst af Den Europæiske Centralbank der svarer til emittentkategorien som 

angivet i felt A.6.7 og A.6.86, som vist nedenfor: 

- Emittentkategori "Stat (EU)" sammen med "Stat (ikke-EU)" svarer til "Stat" i IG2 

- Emittentkategori "EU-centralbank" sammen med "ikke-EU-centralbank" svarer til 

"Centralbank” i IG1 

- Emittentkategori "Nationalt offentligt organ" sammen med "Offentligt organ, EU (bortset 

fra nationale offentlige organer)" og "Offentligt organ, ikke EU" svarer til "Offentligt selskab" 

i IG11 

- Emittentkategori "Overnationalt offentligt organ (EU)" sammen med "Overnationalt 

offentligt organ (bortset fra EU)" svarer til "Overnational emittent" i IG6 

- Emittentkategori "Kreditinstitut" svarer til "Kreditinstitut (bortset fra offentlige, ikke-statslige 

institutioner)”, "Offentlige, ikke-statslige institutioner som ikke er kreditinstitutter" og 

"Offentlige, ikke-statslige institutioner som er kreditinstitutter" i IG4, IG7 og IG8 

- Emittentkategori "Andre finansielle selskaber" svarer til "Finansielle selskaber som ikke 

er kreditinstitutter i IG9 

- Emittentkategori "Ikke-finansielle selskaber" svarer til "Virksomheder og andre udstedere" 

i IG3 
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- Emittentkategori "EU-centralbank" sammen med "ikke-EU- centralbank" svarer til 

"Centralbank" i IG1. 

5.2.29 Fordeling af investorgruppe (felt A.7.3) og geografisk fordeling af 

investorer efter land (felt A.7.4) 

92. Procentdelene som angivet i felt A.7.3 bør tilsammen give 100 %. 

93. Procentdelene som angivet i felt A.7.4 bør tilsammen også give 100 %, og forvalteren 

af en pengemarkedsforening bør specificere procentdelen af nettoaktivværdien, for 

hvilke der eventuelt ikke er angivet et land. 

94. Retmæssige ejere som angivet i felt A.7.1 og A.7.3 bør tages i betragtning på 

niveauet for den retlige enhed, ikke på niveauet for moderselskabet. 

95. Derudover viser nedenstående liste, hvilken institutionelle økonomiske sektor i 

henhold til manualen for 2010 for det europæiske national- og 

regionalregnskabssystem (ESA) der svarer til investorgruppen som angivet i felt 

A.7.3: 

- Investorgruppe "Ikke-finansielle selskaber" svarer til "Ikke-finansielle selskaber" i S11 

- Investorgruppe "Banker" svarer til "Monetære finansielle institutioner" i S12K 

- Investorgruppe "Forsikringsselskaber" svarer til "Forsikringsselskaber" i S128 

- Investorgruppe "Andre finansielle institutioner" svarer til "Andre finansielle institutioner" 

i S12O 

- Investorgruppe "Pensionsordninger/-kasser" svarer til "Pensionskasser" i S129 

- Investorgruppe "Offentlig sektor" svarer til "Offentlig forvaltning og service" i S13 

- Investorgruppe "Andre institutter for kollektiv investering" svarer til 

"Investeringsforeninger undtagen pengemarkedsforeninger" i S124 

- Investorgruppe "Husholdninger" svarer til "Husholdninger og non-profit institutioner 

rettet mod husholdninger" i S14 og S15 

- Investorgruppe "Ukendt" svarer til "Ikke-angivet" i S1N 

- "Udlandet" i S2 kan ikke forbindes direkte til investorgruppelisten som angivet i felt 

A.7.3. 
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5.2.30 Investorernes frist i forbindelse med indløsninger (felt A.7.6) 

96. Med hensyn til felt A.7.6 i gennemførelsesforordningen om indberetning bør den 

indberettede frist, hvis der er flere klasser af andele eller kapitalandele, være den 

frist, der gælder for den største kapitalandelsklasse (der forbindes med den 

højeste andel af nettoaktivværdien e.l.). Desuden bør der tages højde for 

bankdage ved udfyldelse af "dage" i felt A.7.6. 

5.2.31 Foranstaltninger vedrørende likviditet (felt A.7.7) 

97. I felt A.7.7 skal forvalteren af en pengemarkedsforening angive, om der er "Andre 

foranstaltninger til forvaltning af illikvide aktiver" i forbindelse med den 

pågældende pengemarkedsforening. Hvis der ikke er sådanne andre 

foranstaltninger, bør forvalteren af en pengemarkedsforening angive "0" i feltet 

"% af nettoaktivværdi" vedrørende dette specifikke felt. I forbindelse med felt A.7.7 

kan betegnelsen "suspension af handel" forstås som "suspension af indløsning". 

5.2.32 Oplysninger om pengemarkedsforeningens passiver: tegninger (A.7.9), 

indløsninger (A.7.10), betalinger til investorer (A.7.11), valutakurs (A.7.12) 

98. Med hensyn til tegninger bør den tegningsdato, der skal angives ved udfyldelse 

af indberetningsskemaet for pengemarkedsforeningen (felt A.7.9) være den 

dato, hvor pengemarkedsforeningens kapitalandel udstedes, ikke den dag, hvor 

det pågældende kapitalandelsbeløb reelt betales til pengemarkedsforeningen. 

99. Med hensyn til indløsninger bør den indløsningsdato, der skal angives ved 

udfyldelse af indberetningsskemaet for pengemarkedsforeningen (A.7.10) være 

den dato, hvor pengemarkedsforeningens kapitalandel indløses, ikke den dag, 

hvor det pågældende kapitalandelsbeløb reelt betales af 

pengemarkedsforeningen. Udbytte til investorer bør ikke betragtes som indløsning i 

forbindelse med felt A.7.10. 

100. Med hensyn til betalinger til investorer omfatter betalinger til investorer som 

angivet i felt A.7.11 udbytte. For at undgå tvivl bør indtægter, der genereres i løbet 

af året, når det gælder akkumulerende kapitalandele, ikke betragtes som betalinger 

til investorer i forbindelse med felt A.7.11. 

101. Med hensyn til valutakurs som angivet i felt A.7.12 bør den indberettede 

valutakurs være valutakursen ved udgangen af den måned, hvor 

indberetningen af felterne A.7.8, A.7.9 og A.7.11 finder sted, eller hvis den ikke 

er tilgængelig på den dato, på den seneste mulige dato. Den samme valutakurs 

bør anvendes ved udfyldelsen af EUR i alle felterne A.7.8, A.7.9 og A.7.11. 
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Blok 6 — Oplysninger om nettoaktivværdi med lav volatilitet 

5.2.33 Oplysninger om prisen som angivet i felt B.1.4, B.1.5 (pris, når hændelsen 

indtræffer under anvendelse af metoden med opgørelse til amortiseret 

kostpris med hensyn til B.1.5), B.1.8 (den mindste prisafvigelse mellem to 

værdier som angivet i felt B.1.8), B.1.9 (den største prisafvigelse mellem de 

to værdier i den i felt B.1.6 nævnte periode angives) og den gennemsnitlige 

forskel mellem to værdier som angivet i felt B.1.7 

102. Med hensyn til prisen som angivet i felt B.1.4 og B.1.5 (pris, når hændelsen 

indtræffer under anvendelse af metoden med opgørelse til amortiseret kostpris 

med hensyn til B.1.5) bør valutaen, i hvilken denne pris angives, være EUR. 

103. Med hensyn til prisafvigelsen som angivet i felt B.1.7, B.1.8 og B.1.9. bør tallene 

angives i basispoint. Hvis forvalteren af pengemarkedsforeningen beslutter at 

ændre opgørelsesmetoden for aktivet definitivt fra metoden med opgørelse til 

amortiseret kostpris til opgørelse til modelværdi, bør perioden, der er nævnt i 

felt B.1.6, ophøre. 
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VI. Bilag 

Bilag I10 

CFI-koder for investerbare værdipapirer 

Instrumentkategori  Gruppe 

Obligatoriske 
bogstaver i CFI-koden, 
der skal angives 

      

Institutter for kollektiv 
investering E Exchange traded funds (ETF) CE**** 

Institutter for kollektiv 
investering F Funds of funds CF**** 

Institutter for kollektiv 
investering I Standard-(vanilla)-investeringsforeninger CI**** 

Institutter for kollektiv 
investering S Pensionskasser CS**** 

Gældsinstrumenter 
Værdipapirer udstedt med sikkerhed i 
specificerede aktiver DA**** 

Gældsinstrumenter Obligationer DB**** 

Gældsinstrumenter Aktiecertifikater på gældsinstrumenter DD**** 

Gældsinstrumenter 
Strukturerede instrumenter (uden 
kapitalbeskyttelse) DE**** 

Gældsinstrumenter Værdipapirer med sikkerhed i fast ejendom DG**** 

Gældsinstrumenter Kommuneobligationer DN**** 

Gældsinstrumenter Strukturerede instrumenter (kapitalbeskyttelse) DS**** 

 

10 Listen over CFI-koder kan ændres i tilfælde af ændringer i ISO 10962-standarden. 
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Gældsinstrumenter Indlånsbeviser DT**** 

Gældsinstrumenter Obligationer med tilknyttede warrants DW**** 

Gældsinstrumenter Pengemarkedsinstrumenter DY**** 

Futures Kurve FFB*** 

Futures Valutaer FFC*** 

Futures Gældsinstrumenter FFD*** 

Futures Futures FFF*** 

Futures Indeks FFI*** 

Futures Rentesatser FFN*** 

Futures Optioner FFO*** 

Futures Swaps FFW*** 

Ikke-noterede og 
komplekse noterede 
optioner Valuta HF**** 

Ikke-noterede og 
komplekse noterede 
optioner Renter HR**** 

Terminskontrakter F Valuta JF**** 

Terminskontrakter R Renter  JR**** 

Noterede optioner Kurve (call) OC*B** 

Noterede optioner 

Kurve (put) OP*B** 

Noterede optioner 

Kurve (andet) OM*B** 

Noterede optioner 

Valutaer (call) OC*C** 

Noterede optioner 

Valutaer (put) OP*C** 

Noterede optioner 

Valutaer (andet) OM*C** 

Noterede optioner 

Gældsinstrumenter (call) OC*D** 

Noterede optioner 

Gældsinstrumenter (put) OP*D** 

Noterede optioner 

Gældsinstrumenter (andet) OM*D** 

Noterede optioner 

Futures (call) OC*F** 

Noterede optioner 

Futures (put) OP*F** 
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Noterede optioner 

Futures (andet) OM*F** 

Noterede optioner 

Indeks (call) OC*I** 

Noterede optioner 

Indeks (put) OP*I** 

Noterede optioner 

Indeks (andet) OM*I** 

Noterede optioner 

Rentesatser (call) OC*N** 

Noterede optioner 

Rentesatser (put) OP*N** 

Noterede optioner 

Rentesatser (andet) OM*N** 

Noterede optioner 

Optioner (call) OC*O** 

Noterede optioner 

Optioner (put) OP*O** 

Noterede optioner 

Optioner (andet) OM*O** 

Noterede optioner 

Swaps (call) OC*W** 

Noterede optioner 

Swaps (put) OP*W** 

Noterede optioner 

Swaps (andet) OM*W** 

Swaps Valuta SF**** 

Swaps Renter SR**** 

Finansieringstransaktion Genkøbstransaktioner LR**** 
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Bilag II 

Tabel 1 

 

 
 
 



 

ESMA REGELMÆSSIG ANVENDELSE 
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