
https://accuHedge.solutions

https://www.accuhedge.solutions/


Pritaikome geriausias pasaulines praktikas valiutų 

rizikos valdyme. Išorinė FX iždininko funkcija

Accuhedge veikia kaip nepriklausomi valiutų rinkų patarėjai finansininkams, iždininkams ir įmonių vadovams. 
Padedame optimizuoti rizikos valdymo strategijas, suteikti galimybes vykdyti sandorius mažiausias kaštais, 
geriausiomis sąlygomis. Teikiame nuolatinį palaikymą, prežiūrime strategijas eigoje ir prireikus patariame, 
analizuojame. 

Kaštų – naudos analizės principu klientas pasirenka efektyviausius verslui sprendimus. Viską parodo duomenys. 
Tyrimuose stengiamės nesiremti nuomonėmis ar prognozėmis, o skaičiais ir realiais duomenimis.
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Mūsų kompanija

Kodėl dirbti su mumis?

• Patyrusi komanda – finansų rinkų išmanymas derinamas kartu su inžinerija ir 

matematika.

• Stengiamės sudėtingiausius sprendimus pritaikyti paprastai ir taip, kad klientui tektų 

skirti mažiausiai laiko.

• Kliento interesai pirmiausiai – dirbame kaip nepriklausimi ekspertai, t.y. nepriklausomi 

nuo bankų ar brokerinių institucijų. 

• Garantuojame, kad sumažinsite laiko sąnaudas valdant valiutų rizikas, todėl galite 

koncentruotis į savo verslą ar kitas funkcijas.

• Investuojame į geriausias sistemas ir technologijas tam, kad klientas turėtų pasaulinės 

klasės įrankius.

• Siūlome pridėtinės vertės paslaugas, kurių negaunate iš bankų arba kitų likvidumo 

tiekėjų.

• Individualūs sprendimai. 

Klientai:

Žaliavų prekybos kompanijos 

Vidutinės – stambios pramonės įmonės

Inžinerinės – statybų kompanijos

IT kompanijos, dalyvaujančios konkursuose ne 

EUR rinkose

Elektronikos tiekėjai

Distributoriai



Tikslai ir metodai

Tikslas – matyti pasaulį kliento akimis

Mūsų rolė yra daugiau nei būti 

konsultacijų įmonė – siekiame padaryti, 

kad pasiektumėte sėkmingų rezultatų ir 

suteikti pridėtinės vertės (pvz., 

pavedimų kaštų optimizavimas)

Klientų mokymas, dalinimasis žiniomis, 

technologijų diegimas.

Stengiamės pasiūlyti klientui skaidrias 

kainas – jokių paslėptų mokesčių. 

Klientas aiškiai žino valiutų keitimo 

maržas, išankstinių sandorių kainas, 

sąlygas.



Paslaugos

Efektyvumo diagnostika Strategijos planavimas Hedging programos

Optimaliausias vykdymas
Mokėjimų vykdymas ir 

gavimas
Ataskaitų teikimas



Efektyvumo diagnostika

Accuhedge diagnostikos procese informuojame klientą apie dabartinio 

valiutinio rizikos valdymo strategijų ekektyvumą. 

Skaidriai ir aiškiai pateikiami kaštai, kuriuos kompanija patiria šiuo metu. 

Skirtingiems likvidumo tiekėjus konkursuojame dėl geresnių sandorių vykdymo 

kainų.

Accuhedge padeda iždininkams suprasti kompanijų valiutinių sandorių 

situaciją. Prieiname iki tikslo sumažinti pavedimų kaštus ir padėti vykdyti 

effektyviau hedging programą. 



Strategijos planavimas

Kompanijos dažnai yra jautrios staigiems pasikeitimams valiutų rinkoje. Tarkime, dalyvaujama konkurse ir yra netoli susitarimo, kainos 

buvo skaičiuotos pagal vieną valiutos kursą, o staiga artėjant pasirašymo momentui, valiuta sujuda stipriai ir prarandamas sandorio 

pelningumas. Taip prarandamas verslo sandoris. 

Padedame kompanijoms:

• Suformuoti valiutų rizikos valdymo tikslus

• Skaičiavimai ir analizės

• Kontroliavimas

• Ataskaitų teikimas

• Sumažinami transakcijų kaštai



Hedging programos

Valiutinė rizika turi skirtingą poveikį kompanijų finansiniams 

rezultatams.

Ar tai būtų operacinė rizika, ar transakcijų, ar perkėlimo rizika, 

mūsų įrankiai padeda klientui pasiekti rizikos valdymo tikslus.

Specialios situacijos, tokios kaip užsienio kompanijų įsigijimai 

ar susijungimai, nekilnojamojo turto transakcijos reikalauja 

sudėtingesnių sprendimų. Įprastais įrankiais nebus sumažinta 

rizika jeigu transakcija neįvyks. Reikalingos sudėtingesnės 

strategijos.

Mūsų darbas susideda iš 4 punktų:

1. Suprasti FX politiką ir 

tikslus

Kiekvienos firmos tikslai yra 

skirtingi – sumažinti riziką, 

sumažinti volatilumą, hedging 

kaštus, EPS dėl FX poveikio, o 

galbūt papildomo pelno 

generavimas

2. Vizualizuoti hedging 

strategijas

Mūsų konsultantai nustato, 

kokios strategijos labiau 

tinkamos pagal Jūsų verslo 

specifiką.

3. Sandorių vykdymas

Sandorių vykdymas per 

geriausias sąlygas siūlantį 

likvidumo tiekėją. 

Accuhedge sutvarko visą laiko 

rekalaujantį procesą ir pateikia 

planą bei paaiškinimus

4. Hedge ataskaitos ir analitika

Hedging programa be 

palyginimo ar matavimų, 

skaičiavimų yra tas pats, kas 

žaisti tenisą be tinklo. 

Galime padėti ir paskaičiuoti 

hedge efektyvumą (pagal 

IFRS9) ir kitus skaičiavimus 

(pvz, EPS dėl FX).



Mokėjimo technologijos. Accutransfers

Klientai gali atsidaryti collection sąskaitas daugeliu valiutų porų (USD, JPY, CNY, GBP, EUR, CAD) ir konvertuoti valituas palankiais kursais. Paprastai 

sutaupoma 3-4 procentus lyginant su Paypal ar Stripe.

Siųsti, laikyti ir priimti pinigus online arba per app. Galimybė valdyti valiutas 24/7.

Vykdykite verslą kaip lokaliai: pvz, priimkite mokėjimus iš klientų ar ONLINE prekyviečių USD valiuta arba mokėkite tiekėjams USD valiuta. 




