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I. Taikymo sritis 

Kam skirtos šios gairės? 

1. Šios gairės taikomos kompetentingoms institucijoms ir pinigų rinkos fondams (PRF) bei 

PRF valdytojams, kaip tai apibrėžia PRF reglamentas. 

Apie ką šios gairės? 

2. Šios gairės taikomos vadovaujantis PRF reglamento 37 straipsniu ir Įgyvendinimo 

reglamento priede pateiktu ataskaitų teikimo šablonu. 

Kada taikomos šios gairės? 

3. Šios gairės pradedamos taikyti praėjus dviem mėnesiams nuo gairių paskelbimo ESMA 

interneto svetainėje visomis oficialiosiomis ES kalbomis. 
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II. Nuorodos į teisės aktus, santrumpos ir sąvokų 

apibrėžtys 

Nuorodos į teisės aktus 

ESMA reglamentas 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos 

priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų 

institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas 

Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos 

sprendimas 2009/77/EB1 

PRF reglamentas 

 

Įgyvendinimo 

reglamentas dėl 

ataskaitų teikimo  

2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentas (ES) 2017/1131 dėl pinigų rinkos fondų2 

 

2018 m. balandžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo 

reglamentas (ES) 2018/708, kuriuo nustatomi techniniai 

įgyvendinimo standartai, susiję su šablonu, naudotinu 

pinigų rinkos fondų valdytojų teikiant ataskaitas 

kompetentingoms institucijoms, kaip nustatyta Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1131 

37 straipsnyje3 

Santrumpos 

ESMA  Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija 

ES 

PRF 

Europos Sąjunga 

Pinigų rinkos fondas 

 

 

 

1 OL L 331, 2010 12 15, p. 84. 
2 OL L 169, 2017 6 30, p. 8. 
3 OL L 119, 2018 5 15, p. 5. 
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III. Tikslas 

4. Šių gairių pagrindas – ESMA reglamento 16 straipsnio 1 dalis. Šių gairių tikslai – sukurti 

nuoseklią, veiksmingą ir efektyvią priežiūros praktiką ir užtikrinti bendrą, vienodą ir 

nuoseklų PRF reglamento 37 straipsnio ir Įgyvendinimo reglamento dėl ataskaitų 

teikimo taikymą. Visų pirma, jomis siekiama pateikti rekomendacijas dėl Įgyvendinimo 

reglamento dėl ataskaitų teikimo priede pateikiamo ataskaitos šablono laukų turinio. 
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IV. Atitiktis gairėms ir informavimo pareiga 

4.1 Gairių statusas 

5. Pagal ESMA reglamento 16 straipsnio 3 dalį kompetentingos institucijos ir finansų 

rinkos dalyviai privalo dėti visas pastangas, siekdami laikytis šių gairių. 

Kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, turėtų jų laikytis deramai 

įtraukdamos jas į savo nacionalinės teisės ir (arba) priežiūros sistemas, įskaitant 

atvejus, kai konkrečios gairės visų pirma skirtos finansų rinkų dalyviams. Šiuo atveju 

vykdydamos priežiūrą kompetentingos institucijos turėtų užtikrinti, kad finansų rinkų 

dalyviai gairių laikytųsi. 

4.2 Pranešimo reikalavimai (konkrečiai kompetentingoms 

institucijoms) 

6. Per du mėnesius nuo rekomendacijų visomis oficialiosiomis ES kalbomis paskelbimo 

ESMA svetainėje dienos kompetentingos institucijos, kurioms taikomos šios gairės, 

privalo pranešti ESMA, ar jos i) laikosi, ii) nesilaiko, bet ketina laikytis, arba iii) nesilaiko 

ir neketina laikytis gairių. Jei gairių nesilaikoma, kompetentingos institucijos taip pat 

privalo per du mėnesius nuo gairių paskelbimo ESMA svetainėje visomis ES 

oficialiosiomis kalbomis dienos pranešti ESMA, dėl kokių priežasčių jos nesilaiko 

gairių. Pranešimo šabloną galima rasti ESMA svetainėje. Užpildytas šablonas 

perduodamas ESMA. 
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V. Ataskaitų teikimo pagal PRF reglamento 37 straipsnį 

šablono specifikacijos 

5.1 Bendrieji principai 

7. Šiame skirsnyje pateikiami bendrieji principai, apskritai taikomi PRF ataskaitų teikimui. 

Pateikiamos papildomos rekomendacijos dėl ataskaitų teikimo ir ataskaitinių 

laikotarpių bei pirmosios ataskaitos pateikimo tvarka. 

5.1.1 Ataskaitiniai ir pateikimo laikotarpiai 

8. Ataskaitiniai laikotarpiai nustatomi pagal Transeuropinę automatizuotą realaus laiko 

atskirųjų atsiskaitymų skubių pervedimų sistemą (TARGET). 

9. Skubių pervedimų (TARGET) kalendorius ir ataskaitiniai laikotarpiai turėtų baigtis 

paskutinę kiekvienų metų kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. dieną. Tai 

reiškia, kad PRF, kuriems nustatyta pareiga teikti metines ataskaitas, turėtų teikti 

ataskaitą kartą per metus paskutinę gruodžio mėn. dieną. PRF, kuriems nustatyta 

pareiga teikti ketvirtines ataskaitas, turėtų teikti ataskaitą kartą per ketvirtį paskutinę 

kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. dieną. 

10. Jeigu ataskaitą teikiančio PRF jurisdikcijoje paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena yra 

švenčių diena ir tos dienos duomenų nėra, PRF turėtų naudoti paskutinės prieš 

švenčių dieną dienos informaciją, jeigu ji yra, bet ataskaitinė data vis tiek turėtų būti 

paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena, kaip numatyta TARGET kalendoriuje. Visais 

šiais atvejais PRF valdytojai gali siųsti ataskaitą PRF kompetentingai institucijai per 

laikotarpį iki 30 dienų nuo atitinkamo ketvirčio arba metų pabaigos. 

5.1.2 Pirmosios ataskaitos pateikimo tvarka 

11. Gali būti atvejų, kai PRF valdytojai neturės jokios pateiktinos informacijos apie 

PRF. Tokiu atveju PRF valdytojai vis tiek turėtų pateikti savo NKI ataskaitą 

specialiame lauke nurodydami, kad informacijos nėra. 

 

12. Pirmoji ataskaita turėtų aprėpti laikotarpį nuo PRF leidimo išdavimo datos 

(tikslios datos) iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

13. PRF valdytojai turėtų teikti informaciją savo nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms tik vieną kartą per ataskaitinį laikotarpį dėl viso ataskaitinio laikotarpio. 

Pavyzdžiui, PRF, kuriems nustatyta pareiga teikti metines ataskaitas, valdytojai savo 

NKI turėtų pateikti tik vieną ataskaitą dėl kiekvienų metų laikotarpio (metų laikotarpio, 

kuris visada baigiasi tų konkrečių metų gruodžio 31 d.). PRF, kuriems nustatyta 
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pareiga teikti ketvirtines ataskaitas, valdytojai savo NKI turėtų pateikti tik vieną 

ataskaitą dėl kiekvieno ketvirčio laikotarpio. 

5.1.3 Procedūros, taikomos, kai PRF valdytojams nustatomas naujas ataskaitų 

teikimo dažnis arba pasikeitė jų pareigos teikti ataskaitas 

14. Kalbant apie PRF reglamento 37 straipsnio 1 dalyje nurodytas ribines vertes, 

ataskaitos šablone bendra valdomo turto vertė laikoma lygia GTV, nurodytai 

A.4 lauke (A.4.1 ir A.4.2). Be to, GTV turėtų būti matuojama, kai atitinkami 

duomenys pateikiami kas ketvirtį (paskutinę ketvirčio dieną). 

15. Pagal PRF reglamento 37 straipsnio 1 dalį, jeigu visas valdomo PRF turtas (lygus 

GTV, kaip nurodyta ankstesniame punkte) neviršija 100 000 000 EUR, PRF valdytojas 

informaciją PRF kompetentingai institucijai teikia bent kartą per metus. Tačiau tokiu 

atveju PRF valdytojas taip pat gali teikti ataskaitas kas ketvirtį. 

16. Siekdami nustatyti savo pareigą teikti ataskaitas PRF valdytojai turi kas ketvirtį tikrinti 

PRF GTV paskutinę kiekvienų trijų pirmųjų ketvirčių dieną: 

(i) jeigu nagrinėjamojo ketvirčio pabaigoje PRF GTV neviršija 100 000 000 EUR ribos, 

valdytojas ataskaitos teikti neprivalo; 

(ii) jeigu nagrinėjamojo ketvirčio pabaigoje PRF GTV yra 100 000 000 EUR ar daugiau, 

valdytojas privalo pateikti ataskaitą dėl laikotarpio, aprėpiančio visus paskutinius 

ketvirčius, kurie dar nebuvo įtraukti į ataskaitas; 

(iii) metų pabaigoje valdytojas privalo pateikti ataskaitą dėl laikotarpio, aprėpiančio visus 

paskutinius ketvirčius, kurie dar nebuvo įtraukti į ataskaitas. 

Kartu su ataskaitiniais metais PRF valdytojas turėtų pateikti ataskaitą dėl ataskaitinio 

laikotarpio, už kurį teikiamas ataskaitos šablonas. Ataskaitinis laikotarpis nustatomas nuo 

ketvirčio, nuo kurio tas ataskaitinis laikotarpis prasideda, ir iki ketvirčio, kurį jis baigiasi. Šie 

principai įgyvendinami pasitelkiant įvairias galimybes, kaip aprašyta lentelėje toliau: 

  GTV ketvirčio pabaigoje taikant 100 000 000 EUR ribos kriterijų 

  1 ketv. 2 ketv. 3 ketv. 4 ketv. 

1 scenarijus virš virš virš virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 
1 ketv. 

Nuo 2 ketv. iki 
2 ketv. 

Nuo 3 ketv. iki 
3 ketv. 

Nuo 4 ketv. iki 
4 ketv. 

2 scenarijus virš virš mažiau nei virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 
1 ketv. 

Nuo 2 ketv. iki 
2 ketv. 

Nuo 3 ketv. iki 4 ketv. 

3 scenarijus virš mažiau nei virš virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 
1 ketv. 

Nuo 2 ketv. iki 3 ketv. 
Nuo 4 ketv. iki 

4 ketv. 

4 scenarijus virš mažiau nei mažiau nei virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 
1 ketv. 

Nuo 2 ketv. iki 4 ketv. 

5 scenarijus mažiau nei virš virš virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 2 ketv. 
Nuo 3 ketv. iki 

3 ketv. 
Nuo 4 ketv. iki 

4 ketv. 

6 scenarijus mažiau nei virš mažiau nei virš / mažiau nei 
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Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 2 ketv. Nuo 3 ketv. iki 4 ketv. 

7 scenarijus mažiau nei mažiau nei virš virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 3 ketv. 
Nuo 4 ketv. iki 

4 ketv. 

8 scenarijus mažiau nei mažiau nei mažiau nei virš / mažiau nei 

Pareiga teikti 
ataskaitas 

Nuo 1 ketv. iki 4 ketv. 

5.1.4 ECB valiutos kursas (nurodytas 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 laukuose) 

17. Įgyvendinimo reglamento dėl ataskaitų teikimo 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 ir B.1.13 

laukuose nurodyta, kad, jeigu bazinė valiuta nėra euras, reikia naudoti ECB valiutos 

kursą (ketvirčio pabaigoje). 

 

18. Euro ir užsienio valiutos kursus ECB nurodo kaip bazinės valiutos ir euro kursą 

(pvz., 1 EUR = 129,04 JPY 2018 m. birželio 29 d.). Taigi vertę laukuose bazine 

valiuta reikėtų padalyti iš šio kurso. Pavyzdžiui, jeigu 2018 m. 2-ojo ketvirčio 

pabaigoje (paskutinė darbo diena – 2018 m. birželio 29 d.) fondo GTV išreikšta JPY ir 

sudaro 150 mlrd. Japonijos jenų (vertė nurodoma A.4.2 lauke), vertė, kurią reikia 

nurodyti A.4.1 lauke, būtų 150 mlrd. / 129,04 = 1,162 mlrd. EUR (čia suapvalinta 10-3). 

5.1.5 Neprivalomi ir privalomi laukai 

19. Informaciją, pažymėtą kaip 

a. privaloma, turėtų teikti visi PRF valdytojai; 

b. neprivaloma, PRF valdytojas turėtų teikti, išskyrus atvejus, kai tokia 

reguliavimo informacija tuo konkrečiu metu šiam konkrečiam PRF 

netaikoma; 

c. sąlyginė, reikėtų susieti su kita informacija (žymėmis) ataskaitos šablone. 

Jeigu prie tų žymių pasirenkamas atsakymas „Taip“, turi būti pateikiama 

atitinkama sąlyginė informacija. Tačiau, jeigu prie tų žymių pasirenkamas 

atsakymas „Ne“, atitinkamos sąlyginės informacijos pateikti nereikėtų. 

5.1.6 Pastaba dėl elemento, apie kurį pranešama 

20. PRF srityje duomenų bazė – tai išskleidžiamasis laukų, dėl kurių PRF valdytojas 

gali teikti naudingas pastabas, sąrašas. Į šį sąrašą įtraukiamas IT šablonas, kurį 
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turi pildyti valdytojai. Valdytojai turėtų naudoti šį išskleidžiamąjį laukų sąrašą, kai nori 

pateikti toliau nurodytas pastabas. 

5.1.7 Formato „%“ reikšmė (A.4.5, A.4.6, A.4.7, A.4.8, A.4.9, A.4.10, A.5.1 to 

A.5.9, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.7.7 laukai) ir skaičiaus „0“ naudojimas 

užpildant ataskaitos šabloną 

21. Dėl įvairių laukų (A.4.7, A.7.2, A.7.3, A.7.4 laukai), kuriuose reikia nurodyti 

procentines dalis, kartu sudarančias 100 proc., valdytojai turėtų užtikrinti, kad 

nurodomų procentinių dalių suma (kai tai svarbu) būtų lygi 100 proc. 

Procentines dalis reikėtų nurodyti skaičiais nuo 0 iki 100. Pavyzdžiui, 53 proc. 

turėtų būti rašoma 53 (o ne 0,53). Tai pasakytina ir apie A.4.7 lauką, kurio skiltyje 

„Pateikti duomenys“ pagal Įgyvendinimo reglamentą dėl ataskaitų teikimo 

terminas „%“ nenaudojamas. 

22. Kompetentingos institucijos turėtų atmesti visas ataskaitas, kuriose nurodytų 

procentinių dalių suma (kai tai svarbu) nėra lygi 100 proc. 

23. Be to, kai PRF valdytojas naudoja skaičių „0“ viename iš PRF ataskaitos šablono 

laukų, tai turėtų reikšti tik skaitmens (0) vertę ir daugiau nieko (negali turėti 

tokios reikšmės, kaip „nepateikta“, „neaktualu“, „netaikoma“ arba „informacijos 

nėra“). 
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5.2 Blokai (laukų rinkiniai) 

24. Šiame skirsnyje pateikiamos kiekvieno ataskaitos šablono laukų bloko specifikacijos ir 

nagrinėjami pavieniai su konkrečia tema susiję laukai; taip pat pateikiamos gairės, kaip 

juos pildyti. Blokai pagal savo struktūrą yra nepriklausomi vienas nuo kito. 

 

1 blokas. PRF charakteristikos 

5.2.1 Valstybė narė, kurioje PRF išduotas veiklos leidimas (A.1.9 laukas) 

25. A.1.9 laukas susijęs su vienaskaitos forma („valstybė narė“), o A.1.10 laukas – 

su daugiskaitos forma („valstybės narės“). Vienaskaitos forma vartojama ES 

PRF atveju, bet nevartojama tuo atveju, kai PRF nepriklauso ES ir gali turėti 

kelias kompetentingas institucijas (pavyzdžiui, ne ES AIF PRF, kurio 

investiciniai vienetai ar akcijos ES platinami keliose valstybėse narėse neturint 

fondo paso, plg. PRF reglamento 2 straipsnio 17 punkto c papunkčio i punktą). 

Valstybė narė, kurią tokiu atveju reikia nurodyti A.1.9 lauke, – tai 

kompetentingos institucijos, kuriai pateikiama ataskaita, valstybė narė. 

 

26. Kalbant apie valstybę narę, kurioje PRF turi leidimą (A.1.9 laukas), konkrečiu ES PRF 

atveju, kai gali būti kelios tokios kompetentingos institucijos, A.1.9 lauke reikėtų 

nurodyti visas tas kelias valstybes nares. Reikėtų turėti omenyje, kad ta pati informacija 

apie konkretų PRF, pateikiama įvairioms nacionalinėms kompetentingoms 

institucijoms, turėtų būti vienoda. 

5.2.2 Valstybės narės, kuriose platinami PRF investiciniai vienetai ar akcijos 

(A.1.10 laukas) 

27. Kalbant apie valstybes nares, kuriose platinami PRF investiciniai vienetai ar akcijos 

(A.1.10 laukas), A.1.10 lauke reikėtų nurodyti visas suinteresuotąsias valstybes nares 

(kai taikytina), o konkrečiu atveju, kai PRF investiciniai vienetai ar akcijos nėra 

platinamos nė vienoje valstybėje narėje, reikėtų nurodyti „ne Europos“. 

5.2.3 Sukūrimo data (A.1.11 laukas) 

28. A.1.11 lauke nurodoma PRF sukūrimo data – tai data, kurią apskaičiuojama 

pirmoji PRF GTV. Jeigu PRF yra anksčiau veikęs fondas, kuriam buvo išduotas 

PRF leidimas pagal PRF reglamentą, sukūrimo data turėtų būti data, kurią 

apskaičiuojama pirmoji šio fondo kaip PRF GTV (pagal PRF reglamentą). 

5.2.4 PRF bazinė valiuta (A.1.12 laukas) 

29. A.1.12 lauke nurodoma PRF bazinė valiuta turėtų būti ta pati, kaip nurodyta PRF 

prospekte. Jeigu PRF sudaro įvairių klasių akcijos, kurių bazinė valiuta skiriasi, 

bazinė valiuta, kurią reikėtų įrašyti į A.1.12 lauką, – tai bazinė valiuta, nurodyta 

pagrindiniuose PRF apskaitos dokumentuose. 
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30. Be to, kalbant apie PRF bazinę valiutą (A.1.12 laukas), konkrečiu atveju, kai valiutai 

pažymėti naudojami keli kodai (pvz., valiutos įprasto ir lengvatinio apmokestinimo 

teritorijose, kaip antai Kinijos ženminbi juaniai – CNY / CNH), reikėtų turėti omenyje, 

kad duomenis apie priemones reikėtų pateikti nurodant vieną valiutos kodą (įprasto 

apmokestinimo teritorijos kodą, šiuo atveju – CNY, t. y. į oficialųjį ISO sąrašą įtrauktą 

kodą) ir pakeičiant eurais pagal taikytiną kursą (pvz., CNH išreikštų priemonių 

duomenis reikėtų pateikti nurodant valiutos kodą CNY ir pakeičiant eurais pagal 

taikytiną EUR / CNY kursą). 

31. Galiausiai, jeigu PRF bazinė valiuta yra euras, 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 ir B.1.14 laukų pildyti nereikėtų. 

5.2.5 Finansuojantieji PRF, kai PRF investiciniai vienetai ar akcijos platinamos 

tik pagal darbuotojų santaupų sistemą (A.3.1–A.3.4 laukai) 

32. PRF valdytojai turėtų tvarkyti to paties finansuojamojo fondo 

finansuojančiuosius PRF atskirai. Jie neturėtų sumuoti visos to paties (tų pačių) 

finansuojamojo (-ųjų) fondo (-ų) finansuojančiųjų PRF informacijos vienoje 

ataskaitoje (t. y. vienoje ataskaitoje, kurioje surenkama visa informacija apie 

finansuojančiuosius PRF ir jų finansuojamąjį (-uosius) PRF). 

33. Pateikdami informaciją apie finansuojančiuosius PRF, PRF valdytojai turėtų 

nurodyti finansuojamąjį PRF, į kurį investuoja kiekvienas finansuojantysis 

fondas, bet neturėtų pateikti informacijos apie finansuojamojo (-ųjų) PRF iki 

jo (jų) investicinių vienetų ar akcijų paketus. Jei taikytina, PRF valdytojai taip pat 

turėtų pateikti išsamią informaciją apie investicijas, daromas finansuojančiojo 

PRF lygmeniu, kaip antai investicijas į išvestines finansines priemones. 

34. Be to, kalbant apie A.3.1 lauką, jeigu PRF atitinka PRF reglamento 16 straipsnio 

5 dalies reikalavimus, nurodykite, ar PRF yra finansuojamasis ar finansuojantysis 

fondas [pasirinkite vieną]; vertę „NONE“ („NĖ VIENAS“) reikėtų įrašyti, jeigu fondas 

nėra nei finansuojantysis, nei finansuojamasis. Tai bus įtraukta į ataskaitos šabloną, 

kurį turės užpildyti PRF valdytojai. 

5.2.6 Akcijų klasės (A.3.5–A.3.7 laukai) 

35. Kalbant apie PRF, kuriame yra įvairių klasių akcijų skirtingomis valiutomis 

(A.3.7 laukas), PRF valdytojas turėtų nurodyti visas įvairių akcijų klasių valiutas 

ir pažymėti, kuri valiuta yra susijusi su kuria akcijų klase. 

36. Be to, kalbant apie įvairių akcijų klasių ISIN kodą (A.3.6 laukas) ir atsižvelgiant į 

ryšį su A.7.5 lauku, PRF valdytojai turėtų nurodyti, kuri PRF akcijų ar investicinių 

vienetų klasė yra didžiausia A.3.6 lauke nurodytame sąraše. 

5.2.7 PRF susijungimas (A.3.8 laukas) 
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37. Susijungusių PRF valdytojai turėtų pateikti savo NKI paskutinę PRF ataskaitą ne 

vėliau nei per 30 dienų po ketvirčio, kurį PRF susijungė, pabaigos. 

5.2.8 PRF likvidavimas (A.3.9 laukas) 

38. Likvidavimo procesai gali skirtis priklausomai nuo valdomų PRF rūšies ir PRF 

jurisdikcijos. Priklausomai nuo situacijos, paskutinė ataskaita gali būti tuščia 

(jeigu visos PRF pozicijos buvo likviduotos); kitu atveju ataskaita turėtų būti 

pilnai užpildyta. Tam tikrais atvejais PRF, kuriam pradedama likvidavimo 

procedūra (administracinė procedūra), likvidavimą atlieka likvidatorius, o 

valdytojas PRF nebevaldo. Tokiu atveju PRF valdytojas turėtų pateikti PRF NKI 

ataskaitą dėl PRF prieš likvidatoriui perimant atsakomybę už PRF likvidavimą. 

39. PRF valdytojai turėtų pateikti paskutinę PRF ataskaitą ne vėliau nei per 30 dienų 

po ketvirčio, kurį PRF buvo likviduotas ar buvo pradėtas jo likvidavimas, 

pabaigos. 

5.2.9 PRF valdytojo pakeitimas 

40. Jeigu tarp dviejų ataskaitinių datų pasikeičia PRF valdytojas, ataskaitinio 

laikotarpio pabaigoje buvęs PRF valdytojas neturėtų teikti jokios informacijos. 

Mat viso laikotarpio informaciją ataskaitinio laikotarpio pabaigoje turėtų teikti 

naujasis PRF valdytojas naudodamas buvusio PRF valdytojo pateiktą 

informaciją. 

5.2.10 PRF leidimo panaikinimas 

41. PRF valdytojai turėtų pateikti paskutinę PRF ataskaitą ne vėliau nei per 30 dienų 

po ketvirčio, kurį buvo panaikintas PRF leidimas, pabaigos. 

5.2.11 PRF leidimo išdavimas pasikeitus veikiančio ne PRF fondo strategijai 

42. Kai fondo valdytojui išduodamas PRF leidimas pagal PRF reglamentą, dėl 

strategijos pakeitimo to konkretaus fondo informaciją naujojo PRF valdytojas 

turėtų teikti nuo datos, kurią fondas gavo savo PRF leidimą, iki viso to 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos. 

5.2.12 Sudėtiniai PRF 

43. Jeigu PRF tampa kelių dalių sudėtiniu AIF, konkrečiai su PRF susijusi 

informacija turėtų būti pateikiama tų dalių lygmeniu. 

44. Teisinė PRF struktūra PRF ataskaitų teikimo dažniui poveikio nedaro. Kiekvienas PRF, 

neatsižvelgiant į tai, ar jis yra to paties sudėtinio PRF dalis ar ne, turi vykdyti pareigą 

teikti ataskaitas individualiai (taip pat individualiai nustatomas ataskaitų teikimo 

dažnis). 
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2 blokas. Portfelio rodikliai 

5.2.13 Portfelio likvidumo profilis (A.4.7 laukas) 

 

45. PRF valdytojai turėtų pranešti, kokia fondo portfelio procentinė dalis gali būti 

likviduojama normaliomis rinkos sąlygomis kiekvienu iš nurodytų likvidumo 

laikotarpių. Bendra suma turėtų būti lygi 100 proc. 

 

46. Jeigu pavienės pozicijos yra svarbios sąlyginės vieno prekybos sandorio dalys, 

PRF valdytojai turėtų sugrupuoti visas tokias pozicijas ir jas įtraukti į mažiausio 

likvidumo dalies likvidumo laikotarpį. 

47. Pateikdami informaciją apie portfelio likvidumą PRF valdytojai turėtų laikytis 

konservatyvaus požiūrio. PRF valdytojai turėtų atsižvelgti į laikotarpį, po kurio 

pardavimo pajamos atsiduria grynųjų pinigų sąskaitoje, jeigu jis padaro reikšmingą 

poveikį PRF likvidumo profiliui. 

5.2.14 Bendra grąža (A.4.8 laukas) 

48. Įgyvendinimo reglamento dėl ataskaitų teikimo A.4.8 lauke bendros grąžos 

duomenys, kuriuos reikėtų nurodyti, turėtų būti grynoji grąža. PRF valdytojas 

nurodo reprezentatyviausios akcijų klasės, kaip apibrėžta A.4.9 lauke, bendrą 

grąžą. Bendros grąžos verčių, kurias reikia nurodyti, intervalas nustatomas remiantis 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos data. 

5.2.15 Reprezentatyviausios akcijų klasės veiklos rezultatai (A.4.9 laukas) 

49. Įgyvendinimo reglamento dėl ataskaitų teikimo A.4.9 lauke PRF valdytojas nurodo 

reprezentatyviausios akcijų klasės kalendorinių metų veiklos rezultatus. Intervalas 

nustatomas remiantis kalendoriniais metais. Tai reiškia, kad visais metų ketvirčiais dėl 

N-1, N-2 ir N-3 reikėtų nurodyti tą pačią vertę. 

50. Kalbant apie Įgyvendinimo reglamento dėl ataskaitų teikimo A.4.9 lauką, kuriame 

nurodomi reprezentatyviausios akcijų klasės kalendorinių metų veiklos rezultatai, 

reprezentatyviausią akcijų klasę reikėtų suprasti kaip akcijų klasę, siejamą su 

didžiausia GTV dalimi ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nebent dėl tam tikrų 

aplinkybių reikia pasirinkti kitą akcijų klasę. Be to, jei tarp PRF sukūrimo datos ir 

ataskaitinio laikotarpio pabaigos datos praėjo mažiau nei 12 mėnesių, duomenų 

pateikti nereikia. 

5.2.16 Mėnesinis portfelio kintamumas ir mėnesinis portfelio rinkos GTV 

svyravimas (kai taikoma) (A.4.10 laukas) 

51. Pirma, kalbant apie (A.4.10 lauką), rinkos GTV reikėtų suprasti kaip „investicinio 

vieneto ar akcijos GTV pagal 30 straipsnį“, kaip nurodyta PRF reglamento 

31 straipsnio 4 dalyje ir 32 straipsnio 4 dalyje. Kintamos GTV PRF atveju apie 



 

16 

 

mėnesinį portfelio rinkos GTV svyravimą pranešti nereikia, nes tokio fondo 

valdytojai turėtų nurodyti tik mėnesinį investicinio vieneto ar akcijos GTV 

svyravimą. Pastovios GTV / mažo kintamumo GTV PRF valdytojai turėtų 

nurodyti tik mėnesinį pastovios GTV / mažo kintamumo GTV PRF portfelio 

rinkos GTV svyravimą. 

52. Be to, kalbant apie mėnesinį portfelio kintamumą ir mėnesinį portfelio rinkos 

GTV svyravimą, reikėtų taip pat taikyti toliau pateiktas specifikacijas. 

 

Reikėtų naudoti šią mėnesinio kintamumo formulę, apskaičiuojant už metus: 

 

kai: 

kintamos GTV atveju fondo grąža (rt) yra mėnesinė investicinio vieneto ar akcijos GTV 

grąža, apskaičiuojama per paskutinius T laikotarpius (neatsižvelgiant į pasirašymo ir 

išpirkimo mokesčius). Pastovios GTV ir mažo kintamumo GTV atveju (rt) – tai mėnesinė 

investicinio vieneto ar akcijos rinkos GTV grąža. 

m = 12 

Priklausomai nuo laikotarpio, T = 12, kai laikotarpis yra 1 metai, T = 24, kai laikotarpis yra 

dveji metai, ir T = 36, kai laikotarpis yra treji metai. 

𝑟 ̅ – fondo mėnesinės grąžos normų aritmetinis vidurkis, kai taikytina, per T laikotarpius, 

pagal šią formulę: 

 

Tais atvejais, kai turimų grąžos duomenų nepakanka tam tikram laikotarpiui aprėpti, 

valdytojas nepateikia jokių to laikotarpio duomenų (pvz., jeigu fondas veikia tik 18 mėnesių, 

jis neturėtų pateikti 2 metų ar 3 metų mėnesinio portfelio kintamumo duomenų). 
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3 blokas. Testavimas nepalankiausiomis sąlygomis 

5.2.17 Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai (A.5.1–A.5.10 laukai) 

53. Be A.5.10 lauko dėl su testavimu nepalankiausiomis sąlygomis susijusio siūlomo 

veiksmų plano, kuriame galima pateikti laisvos formos tekstą, likusią informaciją, kurią 

reikia pateikti turėtų sudaryti skaičiai, iš anksto nustatytos vertės arba pavadinimai. 

A.5.10 lauke ESMA rekomenduoja, kad nacionalinė kompetentinga institucija leistų 

PRF valdytojams teikti informaciją anglų kalba; taip tarptautinės grupės galėtų 

centralizuoti ir suderinti savo PRF ataskaitų teikimą. 

54. Be to, kalbant apie A.5.1–A.5.10 laukus, PRF valdytojai turėtų pildyti šiuos 

laukus kas ketvirtį (net tais ketvirčiais, kai testavimas nepalankiausiomis 

sąlygomis neatliekamas) ir nurodyti datą, kada buvo atliktas testavimas 

nepalankiausiomis sąlygomis, apie kurio rezultatus jie praneša. Viena iš šių datų 

turėtų būti paskutinė 2 ketvirčio diena, o kita – paskutinė metų diena. Jeigu per 

ataskaitinį laikotarpį atlikti keli testai nepalankiausiomis sąlygomis, reikėtų 

pateikti tik paskutinio testo duomenis. 

55. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatų, kuriuos reikia nurodyti A.5.1–

A.5.10 laukuose, formatas išsamiau aprašytas ESMA gairėse dėl testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų pagal PRF reglamentą4. 

 

Šablono pildymo instrukcijos 

56. PRF valdytojai turėtų pateikti testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus 

pagal šių gairių 2 priedo 1 lentelėje aprašytus scenarijus ir nurodyti atitinkamas 

vertes. 2 priedo 1 lentelėje pateikti visi testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 

scenarijai, apibūdinti ESMA gairėse dėl testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 

scenarijų pagal PRF reglamentą, ir paaiškinimas dėl teiktinos informacijos 

aprėpties. Šis mechanizmas grindžiamas prielaida, kad į ataskaitos, kurioje pateikiami 

testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai, šabloną reikia įtraukti testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus, nustatytus ESMA gairėse dėl testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų, kurios bus kasmet peržiūrimos siekiant 

atsižvelgti į naujausius rinkos pokyčius. Kai ESMA gairės dėl testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų atnaujinamos įtraukiant naują testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų, į tą lentelę reikėtų įrašyti vieną naujojo 

scenarijaus kodą nurodant, kuriuos elementus reikia įtraukti į ataskaitą. 

57. Valdytojai turėtų nurodyti teigiamas vertes, nebent būtų nurodyta kitaip. 

 

 

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. Toliau pateikiami keli pirmiau išdėstytų atvejų pavyzdžiai. 

- Pavyzdys LST-01 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais PRF portfelyje esančio 

turto likvidumo lygio pokyčiais 

Kalbant apie hipotetinius PRF portfelyje turimo turto likvidumo lygio pokyčius, PRF valdytojas 

turėtų nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 

- Pavyzdys CST-01 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais PRF portfelyje turimo 

turto kredito rizikos lygio pokyčiais, remiantis kredito maržos testavimu 

nepalankiausiomis sąlygomis 

Kalbant apie hipotetinius PRF portfelyje turimo turto kredito rizikos lygio pokyčius, PRF 

valdytojas turėtų nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 

- Pavyzdys CST-02 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais PRF portfelyje turimo 

turto kredito rizikos lygio pokyčiais, remiantis koncentracijos testavimu 

nepalankiausiomis sąlygomis 

Kalbant apie hipotetinius PRF portfelyje turimo turto kredito rizikos lygio pokyčius, PRF 

valdytojas turėtų nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 

- Pavyzdys FST-01 dėl poveikio, susijusio su valiutos kurso pakeitimu pagal euro 

pabrangimo JAV dolerio atžvilgiu scenarijų 

Kalbant apie valiutos kurso pakeitimo lygį pagal euro pabrangimo JAV dolerio atžvilgiu 

scenarijų, PRF valdytojas turėtų nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę 

dalį. 

- Pavyzdys FST-02 dėl poveikio, susijusio su valiutos kurso pakeitimu pagal euro 

vertės sumažėjimo JAV dolerio atžvilgiu scenarijų 

Kalbant apie valiutos kurso pakeitimo lygį pagal euro vertės sumažėjimo JAV dolerio atžvilgiu 

scenarijų, PRF valdytojas turėtų nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę 

dalį. 

- Pavyzdys IST-01 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais palūkanų normų 

pokyčiais 

Kalbant apie palūkanų normų pakeitimo lygį, PRF valdytojas turėtų nurodyti poveikį kaip 

GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 

- Pavyzdys SST-01 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais indeksų, su kuriais 

susietos portfelio vertybinių popierių palūkanų normos, skirtumų padidėjimo ar 

sumažėjimo lygių pokyčiais 

Kalbant apie indeksų skirtumų padidėjimo ar sumažėjimo lygį, PRF valdytojas turėtų 

nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 
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- Pavyzdys RST-01 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais išpirkimo lygiais, 

nustatomais apskaičiuojant atvirkštinį likvidumo testavimą nepalankiausiomis 

sąlygomis 

Kalbant apie atvirkštinį likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, PRF valdytojas 

turėtų nurodyti poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 

- Pavyzdys RST-02 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais išpirkimo lygiais, 

nustatomais apskaičiuojant savaitinį likvidumo testavimą nepalankiausiomis 

sąlygomis 

Kalbant apie savaitinį likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, PRF valdytojas 

turėtų nurodyti rezultatą kaip procentinę dalį, kuri yra savaitės netenkamų pinigų srautų 

(vardiklis) ir savaitės termino likvidžiojo turto (pirmasis intervalas ir bendras intervalas, 

skaitiklis) santykis. 

- Pavyzdys RST-03 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais išpirkimo lygiais, 

nustatomais atliekant koncentracijos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis 

Kalbant apie koncentracijos testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, PRF valdytojas turėtų 

nurodyti rezultatą kaip procentinę dalį, kuri yra dviejų pagrindinių investuotojų išpirkimo 

(vardiklis) ir savaitės termino likvidžiojo turto (pirmasis intervalas ir bendras intervalas, 

skaitiklis) santykis. 

- Pavyzdys MST-01 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais makrolygio 

sisteminiais sukrėtimais, darančiais poveikį visai ekonomikai ir nustatomais 

kaip bendras visų veiksnių poveikis grynajai turto vertei 

Kalbant apie bendrą visų veiksnių poveikį grynajai turto vertei, PRF valdytojas turėtų nurodyti 

poveikį kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinę dalį. 

- Pavyzdys MST-02 dėl poveikio, susijusio su hipotetiniais makrolygio 

sisteminiais sukrėtimais, darančiais poveikį visai ekonomikai ir nustatomais 

kaip bendras visų veiksnių poveikis savaitės termino likvidžiajam turtui 

Kalbant apie bendrą visų veiksnių poveikį savaitės termino likvidžiajam turtui, PRF valdytojas 

turėtų nurodyti rezultatą kaip procentinę dalį, kuri yra savaitės netenkamų pinigų srautų 

(vardiklis) ir savaitės termino likvidžiojo turto (pirmasis intervalas ir bendras intervalas, 

skaitiklis) santykis. 

Be to, PRF valdytojas turėtų nurodyti savaitės netenkamų pinigų srautų vertę, apskaičiuotą 

šiam scenarijui kaip išteklių veiksnys. 

Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis scenarijų poveikio vertinimo instrukcijos 

 

Likvidumas (LST-01) 

59. Kiekvieno atitinkamo perleidžiamojo vertybinio popieriaus atveju diskonto koeficientai 

turėtų būti taikomi kainai, kuri fondo vertinimo metu buvo naudojama teikiant ataskaitas 
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(𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞) pagal 29 straipsnio 3 dalies a punktą, atsižvelgiant į jų rūšį ir terminą, siekiant 

gauti pakoreguotą kainą (𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐚𝐝𝐣): 

 
VPriceadj=(1-likvidumo nuolaida)*VPrice 

 
PRF valdytojas turėtų įvertinti galimų nuostolių poveikį apskaičiuodamas investicijų portfelį 

pagal pakoreguotą kainą, 𝐕𝐏𝐫𝐢𝐜𝐞𝐚𝐝𝐣 , kad nustatytų GTV nepalankiausiomis sąlygomis ir 

nurodytų poveikį, kuris išreiškiamas kaip GTV, apie kurią pranešama, procentinė dalis: 

Poveikis, susijęs su turto likvidumo rizika (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
*100 

 

Pavyzdys. 

Toliau esančioje pastraipoje pateikiamas pavyzdys, kaip nustatyti vertybinių popierių vertę 

siekiant įvertinti galimų nuostolių dėl rinkos likvidumo sumažėjimo poveikį. PRF valdytojas 

turėtų vertinti vertybinius popierius atsižvelgdamas į jų likvidumo problemas, reitingo profilį 

ir likusį terminą. Reikėtų pažymėti, kad testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas 

ne visam turtui. 

Kiekvieno atitinkamo vertybinio popieriaus atveju valdytojas turėtų taikyti gairėse nurodytą 

diskonto koeficientą šioje formulėje: 

Vertės nustatymasadj= (1 – likvidumo nuolaida) * įvertintoji kaina 

Toliau pateiktuose pavyzdžiuose taikomi 2019 m. Testavimo nepalankiausiomis sąlygomis 

scenarijų gairėse nurodyti likvidumo nuolaidos koeficientai. 

• Įvertinkite Vokietijos vyriausybės obligaciją, kurios įvertintoji kaina yra 1 euras, o 

likęs terminas yra mažiau nei 3 mėnesiai. Taikant pirmiau pateiktą formulę 

pakoreguota įvertintoji kaina būtų tokia: 

Vertės nustatymasadj=(1 – 0,6)* 1 = 0,94 

• Įvertinkite A reitingą turinčią vyriausybės obligaciją, kurios įvertintoji kaina yra 3 

eurai, o likęs terminas yra mažiau nei 2 metai. Įvertintajai kainai taikant likvidumo 

nuolaidos koeficientą kaina nepalankiausiomis sąlygomis būtų tokia: 

 

Vertės nustatymasadj=(1 – 0,77)* 3 = 0,69 

• Įvertinkite AA reitingą turinčią įmonės obligaciją, kurios likęs terminas yra mažiau nei 

1 metai, o kaina – 2 eurai. Įvertintajai kainai taikant likvidumo nuolaidos koeficientą 

kaina nepalankiausiomis sąlygomis būtų tokia: 

 

Vertės nustatymasadj=(1 – 0,49)* 2 = 1,02 
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• Likvidumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis atliekamas ne visam turtui. 

Pavyzdžiui, 1 euro vertės indėlio pakoreguota įvertintoji kaina būtų 1 euras. 

Tada valdytojas turėtų apskaičiuoti ir nurodyti GTV nepalankiausiomis sąlygomis, 

remdamasis pakoreguotomis įvertintosiomis visų vertybinių popierių kainomis ir atsižvelgęs 

į likvidumo problemas. 

Galiausiai, remdamasis GTV nepalankiausiomis sąlygomis valdytojas turėtų apskaičiuoti ir 

nurodyti poveikį, susijusį su turto likvidumo rizika, pagal šią formulę: 

Poveikis, susijęs su turto likvidumo rizika (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
*100 

 

 

Kreditas 

CST-01 

60. Kiekvieno vertybinio popieriaus atveju PRF valdytojai turėtų taikyti skirtumo 

padidėjimą, apie kurį pranešė ESMA. Kiekvieno vertybinio popieriaus atveju PRF 

valdytojai turėtų paversti atitinkamą skirtumo pokytį sumažinimu. PRF valdytojai turėtų 

pranešti apie bendrą sumažinimą, išreikštą GTV, apie kurią pranešama, procentine 

dalimi. 

 

Kredito rizikos poveikis (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
*100 

 

Pavyzdys. 

Kai tam tikro skolos vertybinio popieriaus pelningumas termino pabaigoje yra emitento 

kredito maržos ir tos pačios valiutos ir termino apsikeitimo sandorių normos suma: 

Obligacijų pelningumas = obligacijos kredito marža + palūkanų normų apsikeitimo sandoris 

 

Paprastai obligacijos vertės pokytis matuojamas taip: 

%∆ kaina = –DUR ×
∆obligacijos kredito marža

1 + pelningumas
 

kur %∆ kaina – vertybinio popieriaus kainos pokytis procentais; 

DUR – tai trukmė remiantis valdytojo duomenimis; 

pelningumas – tai vertybinio popieriaus pelningumas remiantis valdytojo 

duomenimis; 
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∆obligacijos kredito marža – tai sukrėtimas, apie kurį pranešė ESMA. 

 

Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

1) nustatys atitinkamą ESMA paskelbtą parametrą: 

• vyriausybės obligacijos, kurios likutinis terminas yra 1 metai, atveju 

valdytojas turėtų remtis atitinkamais sukrėtimais pagal scenarijų lentelę: 

šiame pavyzdyje laikome, kad 1 metų trukmės šios obligacijos kredito maržos 

sukrėtimas yra +35 bp; 

 

2) nustatys atitinkamą vidaus parametrą: 

• šiame pavyzdyje valdytojas nustato, kad trukmė yra 1 metai, o pelningumas – 

1 proc.; 

 

%∆kaina = –1 ×
0,0035

1,01
= –0,35 % 

3) pamatuos GTV nepalankiausiomis sąlygomis: 

• šiame pavyzdyje vertybinio popieriaus vertė yra 100. Tad vertės sumažėjimas 

sudaro 0,35. 

• Skaičiavimą reikėtų pakartoti visiems portfelio vertybiniams popieriams. 

• GTV nepalankiausiomis sąlygomis – tai GTV, apie kurią pranešama, ir suminio 

vertės sumažėjimo skirtumas: 

 

GTV nepalankiausiomis sąlygomis = GTV, apie kurią pranešama –  vertės sumažėjimas 
 

4) pamatuos poveikį: 

• poveikis, apie kurį reikia pranešti, yra toks: 

 

Kredito rizikos poveikis (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
 

 

 

CST-02 

61. PRF valdytojai taip pat turėtų imituoti savo dviejų pagrindinių pozicijų įsipareigojimų 

neįvykdymą. Tuomet ataskaitoje nurodomas atsiradęs poveikis grynajai turto vertei, 

kuris išreiškiamas procentine dalimi. 
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Koncentracijos rizikos poveikis (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
*100 

 

Pavyzdys. 

Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

1) nustatys dvi savo pagrindines pozicijas: 

• CST-02 nurodytos pozicijos – tai visų vieno subjekto išleistų priemonių suma 

ir tam tikrais atvejais toje pačioje kredito įstaigoje laikomi indėliai; 

 

2) pamatuos GTV nepalankiausiomis sąlygomis: 

• reikėtų atsižvelgti į gautą užtikrinimo priemonę (arba bet kokias kitas 

priemones, pavyzdžiui, kredito išvestines finansines priemones). Jeigu 

prielaidos nėra, valdytojas įvertina užtikrinimo priemonės vertę. 

Atsižvelgiant į užtikrinimo priemonės poveikį turėtų būti taikomas toks nuostolis dėl 
įsipareigojimų neįvykdymo: 

• didesnio prioriteto pozicijos: 45 %; 

• subordinuotos pozicijos: 75 %. 

 

• Šiame pavyzdyje PRF GTV, apie kurią pranešama, yra 100, o dvi didesnio 

prioriteto pozicijos yra 10 ir 15: 

GTV nepalankiausiomis sąlygomis = GTV, apie kurią pranešama –(10*45%+15*45%) 
GTV nepalankiausiomis sąlygomis = 100 –11,25 = 88,75 

 
5) pamatuos poveikį: 

• poveikis, apie kurį reikia pranešti, yra toks: 

Koncentracijos rizikos poveikis (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
 

 

Valiutos kursai (FST-01; FST-02) 

62. PRF valdytojai turėtų naudoti ESMA paskelbtus parametrus: užsienio valiutų rinkos 

sukrėtimus, atitinkančius valiutos kursų pokyčius. PRF valdytojai turėtų iš naujo 

įvertinti savo portfelį atsižvelgdami į naujus parametrus ir kiekvieno rizikos veiksnio 

poveikį išreikšti GTV, apie kurią pranešama, procentine dalimi. Nulį ataskaitos šablone 

reikėtų nurodyti tik jeigu scenarijus nedaro jokio poveikio. 

 

Pavyzdys. 

Pagal kiekvieną scenarijų tikimasi, kad PRF valdytojai: 
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1) nustatys atitinkamą ESMA paskelbtą parametrą: 

• lentelėje nurodytas santykinis pasirinktų valiutų pokytis; 

• teigiamas (neigiamas) EUR / USD ženklas reiškia, kad EUR vertė USD atžvilgiu 

padidėja (sumažėja); 

 

2) pamatuos kainos pokytį: 

• šiame pavyzdyje valdytojas turi 100 vertės vertybinį popierių JAV doleriais; 

• EUR / USD sukrėtimas sudaro +25 proc., tad vertybinio popieriaus JAV 

doleriais kainos pokytis yra toks: 

 

∆kaina = 100 –
100

1,25
= –20 

kur ∆kaina – tai vertybinio popieriaus kainos pokytis. 

• Valdytojas turėtų atsižvelgti į visą turimą rizikos draudimą remdamasis 

valdytojo duomenimis. Jeigu prielaidos nėra, valdytojas įvertina rizikos 

draudimo veiksmingumą; 

• skaičiavimą reikėtų pakartoti visiems portfelio vertybiniams popieriams; 

 

3) pamatuos GTV nepalankiausiomis sąlygomis: 

• GTV nepalankiausiomis sąlygomis – tai GTV, apie kurią pranešama, ir suminio 

vertės pokyčio (nuostolių ir pelno) skirtumas: 

 

GTV nepalankiausiomis sąlygomis = GTV, apie kurią pranešama + –  vertės pokyčiai 
 

4) pamatuos poveikį: 

• poveikis, apie kurį reikia pranešti, yra toks: 

 

Užsienio valiutų rinkos rizikos poveikis (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
 

 

Palūkanų normos (IST-01) 

63. PRF valdytojai turėtų naudoti ESMA paskelbtus parametrus: palūkanų normų 

pelningumo sukrėtimus, atitinkančius palūkanų normų pokyčius. PRF valdytojai turėtų 

iš naujo įvertinti savo portfelį atsižvelgdami į naujus parametrus ir kiekvieno rizikos 

veiksnio poveikį išreikšti GTV, apie kurią pranešama, procentine dalimi. Nulį ataskaitos 

šablone reikėtų nurodyti tik jeigu scenarijus nedaro jokio poveikio. 

 

Pavyzdys. 
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Kai tam tikro skolos vertybinio popieriaus pelningumas termino pabaigoje yra emitento 

kredito maržos ir tos pačios valiutos ir termino apsikeitimo sandorių normos suma: 

Obligacijų pelningumas = obligacijos kredito marža + palūkanų normų apsikeitimo sandoris 

Paprastai obligacijos vertės pokytis matuojamas taip: 

%∆ kaina = –DUR ×
∆ palūkanų norma apsikeitimo sandoris

1 + pelningumas
 

 

kur %∆ kaina – vertybinio popieriaus kainos pokytis procentais; 

DUR – tai trukmė remiantis valdytojo duomenimis; 

pelningumas – tai vertybinio popieriaus pelningumas remiantis valdytojo 

duomenimis; 

∆ palūkanų normų apsikeitimo sandoris – tai sukrėtimas, apie kurį pranešė ESMA. 

Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

1) nustatys atitinkamą ESMA paskelbtą parametrą: 

• obligacijos eurais, kurios likutinis terminas yra 1 metai, atveju valdytojas 

turėtų remtis atitinkamais sukrėtimais pagal scenarijų lentelę: šiame 

pavyzdyje laikome, kad 1 metų trukmės palūkanų normos pelningumo 

sukrėtimas EUR atžvilgiu yra +80 bp; 

 

2) nustatys atitinkamą vidaus parametrą: 

• šiame pavyzdyje valdytojas nustato, kad trukmė yra 1 metai, o pelningumas – 

1 proc.; 

 

%∆ kaina = –1 ×
0,008

1,01
= –0,79 % 

 

3) pamatuos GTV nepalankiausiomis sąlygomis: 

• šiame pavyzdyje vertybinio popieriaus vertė yra 100. Tad vertės sumažėjimas 

sudaro 0,79 proc.; 

• skaičiavimą reikėtų pakartoti visiems portfelio vertybiniams popieriams; 

• GTV nepalankiausiomis sąlygomis – tai GTV, apie kurią pranešama, ir suminio 

vertės sumažėjimo skirtumas: 

 

GTV nepalankiausiomis sąlygomis = GTV, apie kurią pranešama –  vertės sumažėjimas 
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4) pamatuos poveikį: 

• poveikis, apie kurį reikia pranešti, yra toks: 

 

Palūkanų normos rizikos poveikis (%)= 
GTV, apie kurią pranešama – GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
 

 

 

Indeksų skirtumas (SST-01) 

64. PRF valdytojai turėtų naudoti ESMA paskelbtus parametrus: palūkanų normų 

pelningumo sukrėtimus, atitinkančius palūkanų normų pokyčius. PRF valdytojai turėtų 

iš naujo įvertinti savo portfelį atsižvelgdami į naujus parametrus ir kiekvieno rizikos 

veiksnio poveikį išreikšti GTV, apie kurią pranešama, procentine dalimi. Jeigu 

palūkanų normų pokyčio ir indeksų, su kuriais susietos portfelio vertybinių popierių 

palūkanų normos, skirtumų padidėjimo ar sumažėjimo scenarijai turi vienodą poveikį, 

PRF valdytojai praneša apie rezultatą tik vieną kartą pagal (IST-01). Nulį ataskaitos 

šablone reikėtų nurodyti tik jeigu scenarijus nedaro jokio poveikio. 

Pavyzdys. 

Žr. IST-01. 

 

Išpirkimo lygis 

RST-01 

65. Atvirkštinis likvidumo testavimas nepalankiausiomis sąlygomis apima šiuos etapus: 

 

• dėl kiekvieno turto PRF valdytojai turi įvertinti savaitės termino parduodamo turto sumą 

(įskaitant turtą, kurio išpirkimo terminas suėjo). 

• PRF valdytojai turi įvertinti didžiausią savaitės termino parduodamo turto sumą, kurią 

galima likviduoti, kai portfelio asignavimai vis dar atitinka visus PRF reguliavimo 

reikalavimus (žr. toliau pateiktus pavyzdžius) (nėra iškraipomi portfelio asignavimai). 

• Rezultatas nurodomas GTV procentine dalimi. 

 

Rezultatas (%)= 

Didžiausia savaitinė parduodama turto suma,
kurią galima likviduoti 

neiškraipant portfelio asignavimų

Grynoji aktyvų vertė
*100 

 

Pavyzdys. 
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Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

1) nustatys savaitinę parduodamo turto sumą: 

• PRF valdytojai turėtų nustatyti fondo portfelio dalį, kurią galima likviduoti per 

vieną savaitę. Toks priskyrimas turėtų būti pagrįstas trumpiausiu laikotarpiu, 

per kurį tokią poziciją būtų pagrįstai galima likviduoti jos balansine verte arba 

jai artima verte5; 

 

2) įvertins didžiausią savaitinę parduodamą sumą, kurią galima likviduoti 

neiškraipant portfelio asignavimų: 

• maksimalūs netenkamų pinigų srautai, su kuriais gali susidurti fondas per vieną 

savaitę neiškraipant portfelio asignavimų, nustatomas pagal 1) savaitinę 

parduodamo turto sumą ir 2) fondo pajėgumus atitikti reguliavimo reikalavimus; 

• šiais tikslais reguliavimo reikalavimų sąrašas nėra ribotas, tačiau turėtų apimti bent 

jau: 

o diversifikavimą (PRF reglamento 17 straipsnis); 

o koncentraciją (PRF reglamento 18 straipsnis); 

o trumpalaikių investicijų PRF portfelio taisykles (PRF reglamento 

24 straipsnis) ir standartinių PRF portfelio taisykles (PRF reglamento 

25 straipsnis), visų pirma maksimalų vidutinį svertinį terminą 

(angl. WAM), maksimalią vidutinę svertinę trukmę (angl. WAL), dienos 

termino turtą ir savaitės termino turtą; 

• pavyzdžiui, jeigu 50 proc. mažo kintamumo grynosios turto vertės PRF galima 

parduoti per savaitę, tačiau jo vidutinis svertinis terminas pailgėja 30 proc. per 

60 dienų nuo pardavimo, valdytojas turėtų pranešti apie šį 30 proc. rodiklį; 

3) pamatuos poveikį: 

• rezultatas, apie kurį reikia pranešti, yra toks: 

 

Rezultatas (%)= 

Didžiausia savaitinė parduodamo turto suma,
kurią galima likviduoti 

neiškraipant portfelio asignavimų

GTV
 

 

 

RST-02 

66. PRF valdytojai turėtų taikyti šį nepalankių sąlygų išpirkimo scenarijų: 

 

• fondas gauna grynąjį savaitės išpirkimą nuo 25 proc. profesionaliųjų investuotojų ir 

15 proc. neprofesionaliųjų investuotojų; 

 

5 Gairės dėl ataskaitų teikimo pagal AIFVD 3 straipsnio 3 dalies d punkto ir 24 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių reikalavimus 

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2014-869.pdf?download=1
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• fondo valdytojas įvertina turimą savaitės termino likvidųjį turtą, kad patenkintų išpirkimo 

prašymą pagal šią lentelę: 

 

 

Turtas Straipsnis 
Kredito kokybės 
žingsnis (CQS) 

17 straipsnio 7 dalyje 6  nurodytas turtas, 
kuris yra labai likvidus ir gali būti išpirktas 
ir už jį gali būti atsiskaityta per vieną darbo 
dieną, o jo likutinis terminas yra ne 
ilgesnis kaip 190 dienų. 

24 straipsnio e punktas 1 

Grynieji pinigai, kuriuos galima atsiimti iš 
anksto apie tai pranešus prieš penkias 
darbo dienas nemokant baudos. 

24 straipsnio e punktas 
25 straipsnio d punktas 

 

Savaitės turtas, kurio išpirkimo terminas 
suėjo 

24 straipsnio e punktas 
25 straipsnio d punktas 

 

Atvirkštinio atpirkimo sandoriai, kuriuos 
galima nutraukti iš anksto pranešus prieš 
penkias darbo dienas. 

24 straipsnio e punktas 
25 straipsnio d punktas 

 

x 100 proc. = savaitės likvidusis turtas, 
kurio išpirkimo terminas suėjo 
(1 grupė) 

  

17 straipsnio 7 dalyje nurodytas turtas, 
kuris gali būti išpirktas ir už jį gali būti 
atsiskaityta per vieną darbo savaitę. 

17 straipsnio 7 dalis 1,2 

Pinigų rinkos priemonės arba kitų PRF 
investiciniai vienetai ar akcijos, kuriuos jie 
gali išpirkti ir atsiskaityti už juos per 
penkias darbo dienas. 

24 straipsnio e punktas 
25 straipsnio e punktas 

1,2 

Reikalavimus atitinkančios pakeitimo 
vertybiniais popieriais priemonės ir turtu 
užtikrinti komerciniai vekseliai 
(angl. ABCP). 

9 straipsnio 1 dalies b 
punktas 

1 

x 85 proc. = savaitės likvidusis turtas, 
kurio išpirkimo terminas suėjo  
(2 grupė) 

  

   
Rezultatas pateikiamas nurodant, kiek netenkamų pinigų srautų padengiama savaitės 

likvidžiuoju turtu, kurio išpirkimo terminas suėjo, procentais. 

 

 

 

6 Pinigų rinkos priemonės, kurias atskirai ar drauge išleido arba garantavo Sąjunga, valstybių narių nacionalinės, regioninės ir 

vietos valdžios institucijos arba centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, Europos investicijų bankas, Europos 

investicijų fondas, Europos stabilumo mechanizmas, Europos finansinio stabilumo fondas, trečiosios valstybės 

centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros 

bankas, Europos Tarybos vystymo bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų 

bankas ar bet kuri kita atitinkama tarptautinė finansų įstaiga ar organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių 

narių. 
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Rezultatas (%)= 
Savaitės likvidusis turtas, kurio išpirkimo terminas suėjo

Savaitės netenkamų pinigų srautai
*100 

 

 

Pavyzdys. 

Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

1) pamatuos savaitės netenkamų pinigų srautus: 

 

• fondas gauna grynąjį savaitės išpirkimą nuo 25 proc. profesionaliųjų 

investuotojų ir 15 proc. neprofesionaliųjų investuotojų; 

 

• jeigu pusę portfelio turi profesionalieji investuotojai, o kitą pusę – 

neprofesionalieji investuotojai, bendras netenkamų pinigų srautas yra toks: 

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

 

2) klasifikuos 1 ir 2 grupių turtą: 

 

Turtas 
Turimos 
kapitalo 

dalys 
CQS1 

Terminas <5 
dienos 

CQS2 1 grupė 
2 

grupė 

17 straipsnio 7 dalyje 7 
nurodytas turtas, kuris 
yra labai likvidus ir gali 
būti išpirktas ir už jį gali 
būti atsiskaityta per 
vieną darbo dieną, o jo 
likutinis terminas ne 
ilgesnis kaip 
190 dienų. 

15 8 1 2 9 1,7 

 

• turtas: turto aprašymas; 

• turimos kapitalo dalys: 15 proc. fondo portfelio yra 17 straipsnio 7 dalyje 

nurodytas turtas, kuris yra labai likvidus ir gali būti išpirktas ir už jį gali būti 

 

7 Pinigų rinkos priemonės, kurias atskirai ar drauge išleido arba garantavo Sąjunga, valstybių narių 
nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos arba centriniai bankai, Europos Centrinis Bankas, 
Europos investicijų bankas, Europos investicijų fondas, Europos stabilumo mechanizmas, Europos 
finansinio stabilumo fondas, trečiosios valstybės centrinės valdžios institucija ar centrinis bankas, 
Tarptautinis valiutos fondas, Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Europos Tarybos vystymo 
bankas, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Tarptautinių atsiskaitymų bankas ar bet kuri kita 
atitinkama tarptautinė finansų įstaiga ar organizacija, kuriai priklauso viena ar daugiau valstybių narių. 
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atsiskaityta per vieną darbo dieną, o jo likutinis terminas ne ilgesnis kaip 

190 dienų, pavyzdžiui, vyriausybės obligacijos; 

• CQS1: finansinės priemonės, kurių reitingas yra CQS1, sudaro 8 proc. fondo 

portfelio; 

• Terminas <5 dienos: 7 proc. portfelio reitingas yra mažesnis nei CQS 1 (15-8), 

įskaitant 1 proc. portfelio, kurio terminas sueina per 5 dienas; 

• CQS 2: finansinės priemonės, kurių reitingas yra CQS 2 (o terminas yra 

>5 dienos), sudaro 2 proc. fondo portfelio; 

• 1 grupė: finansinės priemonės, kurių reitingas yra CQS 1 (8 proc.), ir 

finansinės priemonės, kurių terminas sueina per 5 dienas (1 proc.), 

įtraukiamos į savaitės likvidžiojo turto, kurio išpirkimo terminas suėjo, 1 grupę 

(8 % + 1 % = 9 %); 

• 2 grupė: finansinės priemonės, kurių reitingas yra CQS 2 (2 proc.), 

įtraukiamos į savaitės  likvidžiojo turto, kurio išpirkimo terminas suėjo, 

2 grupę, taikant 85 proc. svorinį daugiklį (2 % * 85 % = 1,7 %); 

 

 

3) įvertins 1 grupę ir 2 grupę: 

 

• 1 grupė yra viso prie 1 grupės priskirto turto suma; 

• 2 grupė yra 85 proc. viso turto, kurio negalima priskirti prie 1 grupės ir kuris 

buvo priskirtas prie 2 grupės, sumos; 

• kiekvieną turtą galima įtraukti į apskaitą tik vieną kartą; 

 

4) praneš apie rezultatą: 

 

• PRF valdytojai turi pateikti 2 rezultatus: 

Rezultatas (%)= 
1 grupė

Savaitės netenkamų pinigų srautai
 

 

Rezultatas (%)= 
1 grupė + 2 grupė

Savaitės netenkamų pinigų srautai
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RST-03 

67. PRF susiduria su dviejų pagrindinių investuotojų išpirkimais. Testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis poveikis turėtų būti vertinamas pagal savaitės termino 

likvidumo testavimo nepalankiausiomis sąlygomis metodiką. 

Rezultatas (%)= 
Savaitės likvidusis turtas, kurio išpirkimo terminas suėjo

Dviejų pagrindinių investuotojų investuota suma
*100 

 
 

Pavyzdys. 

Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

 

1) pamatuos netenkamų pinigų srautus: 

• du pagrindiniai investuotojai atsiima 100 proc. savo investicijų; 

 

2) įvertins 1 grupę ir 2 grupę: 

• Žr. RST-02. 

 

3) praneš apie rezultatą: 

• PRF valdytojai turėtų pateikti 2 rezultatus: 

Rezultatas (%)= 
1 grupė

Dviejų pagrindinių investuotojų investuota suma
 

 

Rezultatas (%)= 
1 grupė + 2 grupė

Dviejų pagrindinių investuotojų investuota suma
 

 

 

Makrolygis (MST-01; MST-02) 

68. Valdytojai turėtų: 

 

• pirma išmatuoti rinkos sukrėtimo, kuris apima įvairius rizikos parametrus, poveikį (žr. 

lentelę); 

• įvertinti išpirkimo sukrėtimo poveikį po rinkos sukrėtimo. Turtas, kuris parduodamas 

reaguojant į išpirkimo sukrėtimą, sukels papildomų nuostolių, kaip apibrėžta pagal 

likvidumo testavimą nepalankiausiomis sąlygomis; 

• pateikti rezultatą, kuris išreiškiamas GTV procentine dalimi; 

• pateikti savaitės termino likvidžiojo turto po rinkos sukrėtimo vertę, kuri išreiškiama 

procentine netenkamų pinigų srautų dalimi; 
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• kaip papildomą straipsnį pateikti netenkamų pinigų srautų vertę. 

 

 Rizikos veiksniai Kalibravimui naudojami parametrai 

Rinkos 

sukrėtimas 

 

• Valiutos kursas • EUR / USD ir kt. 

• Palūkanų norma 

• Kreditas 

• Indeksų, su kuriais susietos 

portfelio vertybinių popierių 

palūkanų normos, skirtumas 

• Apsikeitimo sandorių palūkanų 

norma 

• Vyriausybės obligacijų 

pelningumas / pelningumo 

skirtumai 

• Įmonių obligacijų 

pelningumas / pelningumo 

skirtumai 

Išpirkimo 

sukrėtimas 

• Išpirkimo lygis 

• Turto likvidumas 

• Netenkamų pinigų srautai 

(proc.) 

• Siūlomos ir prašomos kainos 

skirtumas (diskonto 

koeficientas) 

Rezultatai 

• GTV (proc.) 

• Savaitės likvidusis turtas, kurio 

išpirkimo terminas suėjo / 

netenkamų pinigų srautai   

Q1:  

Papildomas 

straipsnis 

• Netenkamų pinigų srautai 

(proc.) 

Q2:  

 

Tikimasi, kad PRF valdytojai: 

 

1) pamatuos bendrą rizikos veiksnių poveikį (rinkos sukrėtimą): 

• PRF valdytojai turėtų naudoti savo vidaus modelius, kad apskaičiuotų bendrą 

bent kredito rizikos, palūkanų normos rizikos ir užsienio valiutų rinkos rizikos 

poveikį; 

• kai ESMA pateikti parametrai sutampa su parametrais, naudojamais kituose 

scenarijuose (pvz., CST-01, FST-01, IST-01, SST-01), rezultatai neturėtų būti 

suminiai, nes bendras sukrėtimų poveikis turėtų būti nelinijinis; 

2) pamatuos netenkamų pinigų srautus: 

• paraiškos išpirkti investicinius vienetus ar akcijas turėtų būti vertinamos remiantis 

GTV po rinkos sukrėtimo, laikantis RST-02 metodikos; 

• toliau pateiktame pavyzdyje GTV, apie kurią pranešama, yra 100, rinkos sukrėtimas 

yra 10, o fondų netenkamų pinigų srautų lygis yra 20 proc.: 
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Netenkamų pinigų srautai = (100 – 10) * 20 % = 18 
 

GTV atėmus netenkamų pinigų srautus = 90 – 18 = 72 
 

• įvertins, kiek padengiama 1 grupės ir 2 grupės turtu. Žr. RST-02; 

 

3) pamatuos poveikį likvidumui: 

• fondas parduoda turtą nepalankiausiomis sąlygomis, kurioms būdingas 

siūlomų ir prašomų kainų skirtumas, kaip apibūdinta pagal likvidumo 

testavimą nepalankiausiomis sąlygomis (LST-01). Kiekvieno parduoto 

vertybinio popieriaus atveju valdytojas turėtų taikyti Testavimo 

nepalankiausiomis sąlygomis gairėse nurodytą diskonto koeficientą; 

 

• likvidumo problemų kyla tik turtui, parduotam patenkinant paraiškas išpirkti 

investicinius vienetus ar akcijas. Ankstesniame pavyzdyje turto, kuriam kyla 

likvidumo problemų, vertė yra 18, o turto, kuriam likvidumo problemų nekyla, 

vertė yra 72; 

 

• pagal makrolygio scenarijų daroma prielaida, kad PRF parduoda turtą pro rata 

savo portfeliui (be iškraipymo); 

 

• atliekant testavimą nepalankiausiomis sąlygomis, visus nuostolius padengia 

likę investuotojai (o ne išperkantys investuotojai); 

 

4) pamatuos GTV nepalankiausiomis sąlygomis: 

 

• poveikis GTV yra bendro rizikos veiksnių, netenkamų pinigų srautų ir 

likvidumo sukrėtimo poveikio rezultatas: 

 

GTV nepalankiausiomis sąlygomis =  
GTV, apie kurią pranešama – rinkos sukrėtimas – netenkamų pinigų srautai – poveikis likvidumui 

 

5) praneš apie rezultatą: 

 

• PRF valdytojai turėtų pateikti 3 rezultatus: 
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Poveikis grynajai turto vertei (%)= 
GTV, apie kurią pranešama-GTV nepalankiausiomis sąlygomis

GTV, apie kurią pranešama
 

 

Savaitės termino likvidumas (%)= 
1 grupė

Netenkamų pinigų srautai 
 

 

Savaitės termino likvidumas (%)= 
1 grupė + 2 grupė

Netenkamų pinigų srautai
 

 

 

69. Šiame 3 bloke naudojamos šios sąvokų apibrėžtys: 

Kredito kokybės žingsniai Kredito kokybės žingsniais (CQS) žymimi 

išorinių kredito rizikos vertinimo institucijų (ECAI) 

atlikti kredito vertinimai. Atitinkamų ECAI atliktų 

kredito vertinimų ir kredito kokybės žingsnių 

atitiktis nurodyta KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO 

REGLAMENTE (ES) 2016/17998.  

Terminas  PRF valdytojai naudoja rizikos veiksnius, 

atitinkančius priemonės likutinį terminą, nebent 

būtų nurodyta kitaip. 

Įvertintoji kaina Įvertintoji kaina yra susijusi su PRF vertės 

nustatymu, kaip apibrėžta PRF reglamento 

29 straipsnio 3 dalyje. 

Savaitės termino likvidusis turtas Atliekant PRF testavimą nepalankiausiomis 

sąlygomis savaitės termino likvidusis turtas – tai 

labai likvidaus turto ir savaitės termino turto 

suma. Labai likvidaus turto vertinimo metodika 

pateikiama Testavimo nepalankiausiomis 

sąlygomis gairėse pagal PRF reglamentą. 

Savaitinė parduodama suma PRF valdytojai nurodo fondo portfelio dalį, kurią 

galima likviduoti per vieną savaitę. Toks 

priskyrimas turėtų būti pagrįstas trumpiausiu 

laikotarpiu, per kurį tokią poziciją būtų pagrįstai 

galima likviduoti jos balansine verte arba jai 

artima verte9; 

 

8https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A275%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.275.01.0003.01.LIT 
9 Gairės dėl ataskaitų teikimo pagal AIFVD 3 straipsnio 3 dalies d punkto ir 24 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių reikalavimus 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A275%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.275.01.0003.01.LIT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?toc=OJ%3AL%3A2016%3A275%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2016.275.01.0003.01.LIT
https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/2014-869.pdf?download=1
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4 blokas. Informacija apie turtą 

5.2.18 Pinigų rinkos priemonės turto aprašas (A.6.2 laukas), reikalavimus 

atitinkanti pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba turtu užtikrinto 

komercinio vekselio turtas (A.6.21 laukas), kito PRF investicinis vienetas 

arba akcija (A.6.61 laukas), indėlio turtas arba papildomas turtas 

(A.6.72 laukas) ir atpirkimo sandoris arba atvirkštinio atpirkimo sandoris 

(A.6.82 laukas) 

70. A.6.2 lauką reikėtų pildyti tik jeigu nėra pinigų rinkos priemonės ISIN kodo 

(A.6.3 laukas) ir CFI kodo (A.6.4 laukas). A.6.21 lauką reikėtų pildyti tik jeigu nėra 

pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės arba turtu užtikrinto komercinio 

vekselio ISIN kodo (A.6.22 laukas). A.6.61 lauką reikėtų pildyti tik jeigu nėra kito 

PRF investicinio vieneto arba akcijos ISIN kodo (A.6.62 laukas) ir LEI kodo 

(A.6.63 laukas). A.6.72 lauką reikėtų pildyti tik jeigu nėra indėlio turto arba 

papildomo turto ISIN kodo (A.6.73 laukas) ir CFI kodo (A.6.74 laukas). A.6.82 

lauką reikėtų pildyti tik jeigu nėra atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo 

sandorio ISIN kodo (A.6.83 laukas). 

5.2.19 Pinigų rinkos priemonės (A.6.4 laukas), išvestinės finansinės priemonės 

(A.6.43 laukas), kito PRF investicinio vieneto arba akcijos (A.6.64 laukas), 

indėlio turto arba papildomo likvidaus turto (A.6.74 laukas), atpirkimo 

sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio (A.6.84 laukas) ir 

B.1.3 lauke nurodyto turto CFI kodas (jeigu yra ir jeigu nėra ISIN kodo) 

71. Kalbant apie CFI kodą, kurį reikia nurodyti dėl įvairaus turto (A.6.4, A.6.43, 

A.6.64, A.6.84, B.1.3 laukai) kartu su ISIN kodu, atveju reikėtų nurodyti CFI, nes 

juos abu vienu metu priskiria nacionalinės numeravimo agentūros. Jeigu 

priemonė neturi ISIN kodo, reikėtų taip pat pateikti CFI kodą, kaip nurodyta 

ISO 10962 standarte. Šiuo atveju reikėtų nurodyti bent du pirmuosius CFI kodo 

ženklus ir turto klasę žymintį ženklą (jeigu tai taikoma atitinkamai priemonei) 

(t. y. šie ženklai negali būti „X“, nes jis reiškia netaikymą arba neapibrėžtą vertę).  

Siekdama padėti ataskaitas teikiantiems subjektams formuoti CFI, ESMA 

parengė CFI kodų žemėlapį, į kurį įtrauktas visas reikalavimus atitinkantis turtas 

(I priedas). Kalbant apie indėlio turto arba papildomo likvidaus turto CFI 

(A.6.74 laukas), CFI kodo teikti nereikėtų. 

5.2.20 Turto šalis (A.6.8, A.6.23, A.6.50, A.6.66, A.6.75, A.6.85 laukai) 

72. Teikiant informaciją apie geografinį įvairių turto rūšių sutelkimą reikėtų teikti 

informaciją, turimą paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną (jeigu tą paskutiniąją 

dieną informacijos nėra, PRF valdytojai turėtų naudoti naujausią turimą 

informaciją šia tema). Turtą, kuriam nėra būdingas dominuojantis geografinis 
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sutelkimas, reikėtų įtraukti į kategoriją „viršnacionaliniai regionai / daugelis 

regionų“. 

73. Reikalavimus atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių ir turtu 

užtikrinto komercinio vekselio (A.6.23 laukas) atveju, jeigu nėra rėmėjo, reikėtų 

nurodyti iniciatoriaus šalį. 

74. A.6.8 lauke pinigų rinkos priemonės šalis – tai pinigų rinkos priemonės emitento 

šalis. 

75. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, išvestinių finansinių priemonių (ne biržos ir 

biržos išvestinių priemonių) atveju išvestinės finansinės priemonės šalis (A.6.50 

laukas) turėtų būti išvestinės finansinės priemonės sandorio šalies šalis. Tačiau 

atlikus ne biržos išvestinių finansinių priemonių tarpuskaitą išvestinės finansinės 

priemonės šalis (A.6.50 laukas) turėtų būti pagrindinės sandorio šalies šalis. 

76. Indėlio turto arba papildomo likvidaus turto atveju šalis (A.6.75 laukas) turėtų 

būti nustatoma remiantis subjekto, kuriame laikomas indėlis, buveinės šalimi. 

Pavyzdžiui, grynųjų pinigų indėlio eurais JAV banke vieta turėtų būti JAV. 

77. Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju šalis (A.6.85 

laukas) turėtų būti atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio šalies 

buveinės šalis. 

5.2.21 Pinigų rinkos priemonės (A.6.12 ir A.6.13) ir reikalavimus atitinkančių 

pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių arba turtu užtikrinto 

komercinio vekselio (A.6.30 ir A.6.31) švari kaina 

78. Kalbant apie pinigų rinkos priemonės (A.6.12 ir A.6.13) ir reikalavimus 

atitinkančių pakeitimo vertybiniais popieriais priemonių arba turtu užtikrinto 

komercinio vekselio (A.6.30 ir A.6.31) švarią kainą, šiuose laukuose visuomet 

reikėtų pateikti absoliučius skaičius (nurodant piniginę vertę, o ne procentinę 

dalį). Sukauptas palūkanas (A.6.14, A.6.15, A.6.32, A.6.33) ir bendrą rinkos vertę 

(A.6.16, A.6.17, A.6.34, A.6.35) taip pat visuomet reikėtų pateikti absoliučiais 

skaičiais (nurodant piniginę vertę, o ne procentinę dalį). 

5.2.22 Sukauptos palūkanos (A.6.14 ir A.6.15), pinigų rinkos priemonės bendra 

rinkos vertė (A.6.16 ir A.6.17) ir pinigų rinkos priemonės kainos 

nustatymo metodas (A.6.18) 

79. Kalbant apie A.6.14–A.6.18 laukus, jeigu valdytojas nurodo, kad pinigų rinkos 

priemonės kainos nustatymo metodas (A.6.18) yra „vertinimas pagal modelį“ 

arba „amortizuotos savikainos metodas“, jis neturėtų pildyti laukų, susijusių su 

švaria kaina (A.6.12 ir A.6.13) ir sukauptomis palūkanomis (A.6.14 ir A.6.15), o 

pinigų rinkos priemonės bendrą rinkos kainą (A.6.16 ir A.6.17) šiuo atveju reikėtų 

suprasti kaip pinigų rinkos priemonės bendrą vertę. Jeigu valdytojas nurodo, 

kad pinigų rinkos priemonės kainos nustatymo metodas (A.6.18) yra „vertinimas 



 

37 

 

rinkos kainomis“, A.6.13 lauko (švari kaina) ir A.6.15 lauko (sukauptos 

palūkanos) suma turėtų būti lygi A.6.17 lauko (bendra rinkos vertė) vertei. 

 

5.2.23 Reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais priemonės 

arba turtu užtikrinto komercinio vekselio turto aprašas (A.6.21 laukas), 

LEI (A.6.24 laukas) ir rėmėjo pavadinimas (A.6.25 laukas) 

80. Kalbant apie reikalavimus atitinkančios pakeitimo vertybiniais popieriais 

priemonės arba turtu užtikrinto komercinio vekselio turto aprašą (A.6.21 laukas), 

valdytojai turėtų nurodyti pakeitimo vertybiniais popieriais identifikatorių tokiu 

formatu: „Pakeitimo vertybiniais popieriais saugyklos LEI“, brūkšnelis ir 

unikalus pakeitimo vertybiniais popieriais saugyklos pradėto ir atlikto pakeitimo 

vertybiniais popieriais identifikatorius. Tai privalomas identifikatorius, visų 

pirma, turtui, klasifikuotam kaip „PSS“, kaip nurodyta Reglamente 2017/1131. 

81. Jeigu reikalavimus atitinkanti pakeitimo vertybiniais popieriais priemonė arba 

turtu užtikrintas komercinis vekselis neturi rėmėjo, A.6.24 lauke (rėmėjo LEI) ir 

A.6.25 lauke (rėmėjo pavadinimas) reikėtų atitinkamai nurodyti iniciatoriaus LEI 

ir pavadinimą. 

5.2.24 Išvestinės finansinės priemonės sutarties rūšis (A.6.39 laukas) 

82. Norėdami užpildyti šį lauką, kalbant apie išvestinės finansinės priemonės 

sutarties rūšį (A.6.39 laukas), valdytojai turėtų naudoti šią sutarčių rūšių 

tipologiją: 

- CFDS – finansiniai susitarimai dėl kainų skirtumo 

- FORW – išankstiniai sandoriai 

- FRAS – išankstiniai palūkanų normų sandoriai 

- FWOS – išankstiniai sandoriai dėl apsikeitimo sandorio 

- FUTR – ateities sandoriai 

- FONS – ateities sandoriai dėl apsikeitimo sandorio 

- OPTN – pasirinkimo sandoriai 

- OTHR – kita 

- SWAP – apsikeitimo sandoriai 

- SWPT – apsikeitimo sandoriai 
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5.2.25 Bazinės priemonės pavadinimas (A.6.45 laukas) 

83. Kalbant apie bazinės priemonės pavadinimą (A.6.45 laukas), galima nurodyti kelis 

elementus, kuriais būtų papildomi reikalavimai, nustatyti Įgyvendinimo reglamente dėl 

ataskaitų teikimo ir PRF reglamento 37 straipsnyje. Jeigu išvestinė finansinė priemonė 

turi ISIN kodą arba indeksą, kaip A.6.46 lauke, A.6.45 lauko pildyti nereikėtų. Jeigu 

bazinė priemonė neturi ISIN ir nėra indeksų, PRF valdytojai turėtų nurodyti, kad A.6.46 

lauko vertės nėra. 

5.2.26 Atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio pozicija (A.6.91 ir 

A.6.92 laukai) 

84. Kalbant apie atpirkimo sandorio arba atvirkštinio atpirkimo sandorio poziciją 

(A.6.91 ir A.6.92 laukai), tuose laukuose nurodyta pozicija turėtų būti bendroji 

pozicija. 

85. Atpirkimo sandorio atveju bendroji pozicija turėtų būti suprantama kaip 

atpirkimo sandorių šalims parduotų (mainais už gautus grynuosius pinigus) 

vertybinių popierių rinkos vertė, neatsižvelgiant į jokį užskaitos poveikį ir 

užtikrinimo priemonę, gautą siekiant sumažinti su tokiais sandoriais susijusią 

sandorio šaliai kylančią riziką. 

86. Atvirkštinio atpirkimo sandorio atveju bendroji pozicija turėtų būti suprantama 

kaip atvirkštinio atpirkimo sandorių šalių sumokėtų (mainais už perkamus 

vertybinius popierius) grynųjų pinigų vertė, neatsižvelgiant į jokį užskaitos 

poveikį ir užtikrinimo priemonę, gautą siekiant sumažinti su tokiais sandoriais 

susijusią sandorio šaliai kylančią riziką. 

5.2.27 Vidinio kredito kokybės vertinimo procedūra (A.6.19, A.6.37 ir 

A.6.95 laukai) 

87. Kalbant apie A.6.19, A.6.37 ir A.6.95 laukuose nurodytą kredito kokybės vertinimą, 

jeigu nėra dėl tam tikro turto atlikto vidinio kredito kokybės vertinimo, jį reikėtų įtraukti 

į atitinkamą lauką „Netaikoma“ (tuo atveju, kai emitentas yra ES valstybė narė) arba 

„Neatlikta“. 
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5 blokas. Informacija apie įsipareigojimus 

5.2.28 Investuotojų koncentracija (A.7.2 laukas) 

88. Kalbant apie investuotojų koncentraciją (A.7.2 laukas), kai PRF yra kelių klasių 

investiciniai vienetai ar akcijos, PRF valdytojai turėtų atsižvelgti į tokiems 

investiciniams vienetams ar akcijoms tenkančią PRF GTV procentinę dalį, kad 

jie galėtų sumuoti profesionaliųjų investuotojų ir neprofesionaliųjų investuotojų 

procentines dalis PRF. Bendra suma turėtų sudaryti 100 proc. Bendra A.7.3 ir 

A.7.4 laukų suma taip pat turėtų sudaryti 100 proc. 

89. A.7.2 lauke PRF valdytojas taip pat turėtų nurodyti apskaičiuotąją GTV 

procentinę dalį, tenkančią i) profesionaliesiems investuotojams ir 

ii) neprofesionaliesiems investuotojams. Taigi būtų keturi laukai, kuriuos reikėtų 

užpildyti: i) profesionaliesiems investuotojams tenkanti GTV procentinė dalis, 

kuri nėra įvertis; ii) profesionaliesiems investuotojams tenkanti GTV procentinė 

dalis, kuri yra įvertis; iii) neprofesionaliesiems investuotojams tenkanti GTV 

procentinė dalis, kuri nėra įvertis; iv) neprofesionaliesiems klientams tenkanti 

GTV procentinė dalis, kuri yra įvertis. 

90. Du atitinkamus papildomus laukus reikėtų įtraukti į ataskaitos šablono lauką, kurį turi 

užpildyti PRF valdytojas ir kuris turėtų atitikti A.7.2 lauką pagal Įgyvendinimo 

reglamentą dėl ataskaitų teikimo. 

91. Toliau pateikiama išsamesnė specifikacija, kuri Europos Centrinio Banko 

pateikta emitentų grupės taksonomija atitinka A.6.7 ir A.6.86 laukuose nurodytą 

emitentų kategoriją: 

- emitentų kategorijos „Valstybė (ES)“ ir „Valstybė (ne ES)“ atitinka kategoriją „Centrinė 

valdžia“ pagal IG2 kodą; 

- emitentų kategorijos „ES centrinis bankas“ ir „ne ES centrinis bankas“ atitinka kategoriją 

„Centrinis bankas“ pagal IG1 kodą; 

- emitentų kategorijos „Nacionalinis viešasis subjektas“ ir „ES viešasis subjektas (išskyrus 

nacionalinį viešąjį subjektą)“ ir „Ne ES viešasis subjektas“ atitinka kategoriją „Viešoji 

bendrovė“ pagal IG11 kodą; 

- emitentų kategorijos „Viršnacionalinis viešasis subjektas (ES)“ ir „Viršnacionalinis viešasis 

subjektas (ne ES)“ atitinka kategoriją „Viršnacionalinis emitentas“ pagal IG6 kodą; 

- emitentų kategorija „Kredito įstaiga“ atitinka kategorijas „Kredito įstaiga (išskyrus 

agentūras)“, „Agentūra, kuri nėra kredito įstaiga“ ir „Agentūra, kuri yra kredito įstaiga“ pagal 

IG4, IG7 ir IG8 kodus; 

- emitentų kategorija „Kitos finansų įmonės“ atitinka kategoriją „Finansų įmonės, kurios nėra 

kredito įstaigos“ pagal IG9 kodą; 
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- emitentų kategorija „Ne finansų įmonės“ atitinka kategoriją „Įmonės ir kiti emitentai“ pagal 

IG3 kodą ir 

- emitentų kategorijos „ES centrinis bankas“ ir „Ne ES centrinis bankas“ atitinka kategoriją 

„Centrinis bankas“ pagal IG1 kodą. 

5.2.29 Investuotojų grupės pasiskirstymas (A.7.3 laukas) ir geografinis 

investuotojų pasiskirstymas pagal šalis (A.7.4 laukas) 

92. A.7.3 lauke nurodytų procentinių dalių suma turėtų būti 100 proc. 

93. A.7.4 lauke nurodytų procentinių dalių suma taip pat turėtų būti 100 proc. ir PRF 

valdytojas turėtų nurodyti GTV procentinę dalį, dėl kurios negalima nurodyti jokios 

šalies. 

94. A.7.1 ir A.7.3 laukuose nurodyti tikrieji savininkai turėtų būti vertinami juridinio 

subjekto lygmeniu, o ne patronuojančiosios įmonės lygmeniu. 

95. Toliau pateiktame sąraše nurodoma, kuris institucinis ekonomikos sektorius 

pagal 2010 m. Europos sąskaitų sistemos (ESS) vadovą atitinka A.7.3 lauke 

nurodytą investuotojų grupę: 

- investuotojų grupė „Ne finansų įmonės“ atitinka grupę „Ne finansų įmonės“ pagal S11 

kodą; 

- investuotojų grupė „Bankai“ atitinka grupę „Pinigų finansų įstaigos (PFĮ)“ pagal 

S12K kodą; 

- investuotojų grupė „Draudimo bendrovės“ atitinka grupę „Draudimo bendrovės“ pagal 

S128 kodą; 

- investuotojų grupė „Kitos finansų įstaigos“ atitinka grupę „Kitos finansų įstaigos“ pagal 

S12O kodą; 

- investuotojų grupė „Pensijų planai / fondai“ atitinka grupę „Pensijų fondai“ pagal 

S129 kodą; 

- investuotojų grupė „Valdžios sektorius“ atitinka grupę „Valdžios sektorius“ pagal 

S13 kodą; 

- investuotojų grupė „Kiti kolektyvinio investavimo subjektai“ atitinka grupę „Ne PRF 

investiciniai fondai“ pagal S124 kodą; 

- investuotojų grupė „Namų ūkiai“ atitinka grupę „Namų ūkiai ir namų ūkiams paslaugas 

teikiančios ne pelno institucijos“ pagal S14 ir S15 kodus; 

- investuotojų grupė „Nežinoma“ atitinka grupę „Nenurodyta“ pagal S1N kodą; 

- Grupės „Likusio pasaulio sektorius“ pagal S2 kodą negalima tiesiogiai susieti su 

A.7.3 lauke nurodytu investuotojų grupių sąrašu. 
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5.2.30 Investuotojams reikalingas pranešimo laikotarpis (A.7.6 laukas) 

96. Kalbant apie Įgyvendinimo reglamento dėl ataskaitų teikimo A.7.6 lauką, jeigu 

yra daug akcijų ar investicinių vienetų klasių, turėtų būti nurodomas pranešimo 

laikotarpis, taikomas vienai iš didžiausių akcijų klasių (kuriai tenka didžiausia 

GTV procentinė dalis ar pan.). Be to, užpildant A.7.6 lauką ir nurodant dienų 

skaičių reikėtų turėti omenyje banko darbo dienas. 

5.2.31 Likvidumo priemonės (A.7.7 laukas) 

97. A.7.7 lauke PRF valdytojas turi nurodyti, ar šiame PRF yra kokių nors „kitų 

nelikvidaus turto valdymo priemonių“. Jeigu tokių priemonių nėra, PRF 

valdytojas su ta konkrečia sritimi susijusiame lauke „GTV procentinė dalis“ 

turėtų nurodyti „0“. Be to, A.7.7 lauke terminą „prekybos sustabdymas“ galima 

suprasti kaip „išpirkimo sustabdymą“. 

5.2.32 Informacija apie PRF įsipareigojimus: pasirašymai (A.7.9), išpirkimai 

(A.7.10), mokėjimai investuotojams (A.7.11), valiutos kursas (A.7.12) 

98. Kalbant apie pasirašymus, pasirašymo data, į kurią reikia atsižvelgti užpildant 

PRF ataskaitos šabloną (A.7.9 laukas), turėtų būti data, kada PRF akcija buvo 

išleista, o ne data, kada atitinkama suma už akciją buvo faktiškai sumokėta PRF. 

99. Kalbant apie išpirkimus, išpirkimo data, į kurią reikia atsižvelgti užpildant PRF 

ataskaitos šabloną (A7.10 laukas), turėtų būti data, kada PRF akcija buvo 

išpirkta, o ne data, kada PRF faktiškai sumokėjo už akciją atitinkamą sumą. Be 

to, pildant A.7.10 lauką investuotojams mokamų dividendų nereikėtų laikyti išpirkimais. 

100. Kalbant apie mokėjimus investuotojams, į A.7.11 lauke nurodytus mokėjimus 

investuotojams įtraukiami dividendai. Siekiant išvengti abejonių, pildant 

A.7.11 lauką kaupiamųjų akcijų klasių atveju per metus gautų pajamų nereikėtų laikyti 

mokėjimais investuotojams. 

101. Kalbant apie A.7.12 lauke nurodytą valiutos kursą, valiutos kursas, apie kurį 

pranešama, turėtų būti valiutos kursas mėnesio pabaigoje, atsižvelgiant į tai, 

kaip pildomi A.7.8, A.7.9 ir A.7.11 laukai, arba, jeigu tos dienos duomenų nėra, 

paskutinis prieš tai buvęs valiutos kursas. Užpildant visus A.7.8, A.7.9 ir 

A.7.11 laukus eurais turėtų būti naudojamas tas pats valiutos kursas. 
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6 blokas. Informacija apie mažo kintamumo GTV 

5.2.33 Informacija apie kainą, kaip nurodyta B.1.4 ir B.1.5 laukuose (kaina, kai 

įvyksta įvykis, taikant amortizuotos savikainos metodą, B.1.5 laukas), 

B.1.8 lauke (mažiausias dviejų verčių kainos skirtumas per B.1.8 lauke nurodytą 

laikotarpį), B.1.9 lauke (nurodyti didžiausią dviejų verčių kainos skirtumą per 

B.1.6 lauke nurodytą laikotarpį) ir B.1.7 lauke nurodytas vidutinis dviejų verčių 

skirtumas 

102. Kalbant apie B.1.4 ir B.1.5 laukuose nurodytą kainą (kaina, kai įvyksta įvykis, 

taikant amortizuotos savikainos metodą, B.1.5 laukas), valiuta, kuria nurodoma 

kaina, turėtų būti EUR. 

103. Kalbant apie B.1.7, B.1.8 ir B.1.9 laukuose nurodytus skirtumus, skaičius 

reikėtų pateikti baziniais punktais. Be to, kai PRF valdytojas nusprendžia tam 

tikram turtui nebetaikyti amortizuotos savikainos metodo ir vietoj jo taikyti 

vertinimo rinkos kainomis metodą, B.1.6 lauke nurodytas laikotarpis turėtų būti 

nutrauktas. 
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VI. Priedas 

I priedas10 

Reikalavimus atitinkantiems vertybiniams popieriams taikomi CFI kodai 

Priemonių kategorija  Grupė 

Privalomos 
raidės 
nurodomame 
CFI kode 

      

Kolektyvinio 
investavimo subjektai E Biržiniai fondai (ETF) CE**** 

Kolektyvinio 
investavimo subjektai F Kontroliuojantieji fondai CF**** 

Kolektyvinio 
investavimo subjektai 

I Standartiniai (paprastieji) investiciniai fondai / 
savitarpio fondai CI**** 

Kolektyvinio 
investavimo subjektai S Pensijų fondai CS**** 

Skolos priemonės Turtu užtikrinti vertybiniai popieriai DA**** 

Skolos priemonės Obligacijos DB**** 

Skolos priemonės Skolos priemonių depozitoriumo pakvitavimai DD**** 

Skolos priemonės Struktūrizuotos priemonės (be kapitalo apsaugos) DE**** 

Skolos priemonės Hipoteka užtikrinti vertybiniai popieriai DG**** 

Skolos priemonės Savivaldybių obligacijos DN**** 

 

10CFI kodų sąrašas gali būti atnaujinamas atsižvelgiant į standarto ISO 10962 pakeitimus. 
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Skolos priemonės Struktūrizuotos priemonės (su kapitalo apsauga) DS**** 

Skolos priemonės Vidutinės trukmės obligacijos DT**** 

Skolos priemonės Obligacijos su garantijomis DW**** 

Skolos priemonės Pinigų rinkos priemonės DY**** 

Ateities sandoriai Krepšeliai FFB*** 

Ateities sandoriai Valiutos FFC*** 

Ateities sandoriai Skola FFD*** 

Ateities sandoriai Ateities sandoriai FFF*** 

Ateities sandoriai Indeksai FFI*** 

Ateities sandoriai Palūkanų normos FFN*** 

Ateities sandoriai Pasirinkimo sandoriai FFO*** 

Ateities sandoriai Apsikeitimo sandoriai FFW*** 

Ne biržos ir sudėtingi 
biržos pasirinkimo 
sandoriai Užsienio valiutos keitimas HF**** 

Ne biržos ir sudėtingi 
biržos pasirinkimo 
sandoriai Normos HR**** 

Išankstiniai sandoriai F Užsienio valiutos keitimas JF**** 

Išankstiniai sandoriai R Normos  JR**** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Krepšeliai (pirkti) OC*B** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Krepšeliai (parduoti) OP*B** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Krepšeliai (kita) OM*B** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Valiutos (pirkti) OC*C** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Valiutos (parduoti) OP*C** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Valiutos (kita) OM*C** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Skola (pirkti) OC*D** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Skola (parduoti) OP*D** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Skola (kita) OM*D** 
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Biržos pasirinkimo 
sandoriai Ateities sandoriai (pirkti) OC*F** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Ateities sandoriai (parduoti) OP*F** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Ateities sandoriai (kita) OM*F** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Indeksai (pirkti) OC*I** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Indeksai (parduoti) OP*I** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Indeksai (kita) OM*I** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Palūkanų normos (pirkti) OC*N** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Palūkanų normos (parduoti) OP*N** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Palūkanų normos (kita) OM*N** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Pasirinkimo sandoriai (pirkti) OC*O** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Pasirinkimo sandoriai (parduoti) OP*O** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Pasirinkimo sandoriai (kita) OM*O** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Apsikeitimo sandoriai (pirkti) OC*W** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Apsikeitimo sandoriai (parduoti) OP*W** 

Biržos pasirinkimo 
sandoriai Apsikeitimo sandoriai (kita) OM*W** 

Apsikeitimo sandoriai Užsienio valiutos keitimas SF**** 

Apsikeitimo sandoriai Normos SR**** 

Finansavimo sandoris Atpirkimo sandoriai LR**** 
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II priedas 

1 lentelė 

 

Rizikos veiksnys

Scenarijaus 

kodas Pozicijos data

Grynoji 

turto vertės 

bazė Poveikis GTV

Pirmosios 

grupės 

netenkamų 

pinigų srautų 

poveikis

Bendras 

grupės 

netenkamų 

pinigų srautų 

poveikis

Išteklių 

veiksnys Vertės nėra

Papildoma 

pastaba

Nepasiūlytas joks 

pažeidžiamumo 

ar veiksmų planas

Paskutinio 

testavimo 

nepalankiaus iomis  

sąlygomis  atl ikimo 

data (nuo)

Ar pastovi  

grynojo turto 

vertė 

naudojama 

ka ip 

testavimo 

nepalankiaus

iomis  

sąlygomis  

pagrindas?

GTV procentinė 

dal is , 

ati tinkanti  

testavimo 

nepalankiaus i

omis  

sąlygomis  

scenari jaus  

poveikį

Savaitės  

netenkamų 

pinigų srautai , 

nustatyti  pagal  

mėnes io 

netenkamų 

pinigų srautus , 

palyginti  su 

turimu savaitės  

termino 

l ikvidžiuoju 

turtu, la ikomu 

labai  l ikvidžiu 

turtu

Savaitės  

netenkamų 

pinigų srautai , 

nustatyti  pagal  

mėnes io 

netenkamų 

pinigų srautus , 

palyginti  su 

turimu savaitės  

termino 

l ikvidžiuoju 

turtu, la ikomu 

labai  l ikvidaus  

turto i r savaitės  

termino turto 

suma

Vertė, 

naudojam

a ka ip 

įvesties  

duomenys  

apskaičiuo

jant 

testavimo 

nepalanki

aus iomis  

sąlygomis  

poveikį

Nurodoma, 

kad vertės  

pagal  tą 

scenari jų nėra

Visa  ki ta  

papi ldoma 

informaci ja  

apie 

testavimo 

nepalankiau

s iomis  

sąlygomis  

rezultatą

Nurodomas  veiksmų 

planas , kurį pas iūlė 

direktorių va ldyba 

po testavimo 

nepalankiaus iomis  

sąlygomis , kurį 

atl ikus  nustatyta  

pažeidžiamumo 

aspektų. Jeigu 

pažeidžiamumo 

aspektų 

nenustatyta, 

nurodoma 

„Pažeidžiamumo 

elementų nėra“

Likvidumas LST-01

Kreditas CST-01

Kreditas CST-02

Valiutos kursas FST-01

Valiutos kursas FST-02

Palūkanų norma IST-01

Išpirkimo lygis RST-01

Išpirkimo lygis RST-02

Išpirkimo lygis RST-03

Indeksų skirtumas SST-01

Makrolygis MST-01

Makrolygis MST-02
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