
DANMARKS 
NATIONALBANK 

Gitter- og hjælpelinjer 
For at se gitter- og hjælpelinjer 
1. Klik på Vis 
2. Vælg Gitterlinjer og/eller 
Hjælpelinjer 
 
Tip: Alt + F9 for hurtig visning af 
hjælpelinjer 
 

Forsider: 
Husk at der er mulighed for at 
vælge mellem 6 forsideslides 

Valgfrit: 
Indsætte Sidehoved og sidefod 
1. Vælg Indsæt i topmenuen  
2. Vælg Sidehoved og Sidefod 
3. Tjek om der er sat hak i Dato og 
klokkeslæt - Opdater automatisk og i  
Diasnummer 
4. Indsæt ønsket indhold i Sidefod 
7. Vælg Anvend på alle eller Anvend 
hvis det kun skal være på et enkelt slide 

SCANDINAVIAN CASH POOL, SCP  
 

 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Indhold 

• Hvad er Scandinavian Cash Pool? 

• Pantsætning af likviditet i DKK til Scandinavian Cash 
Pool  

• Anvendelse af Scandinavian Cash Pool  

• Øvelser 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Hvad er Scandinavian Cash Pool? 

Scandinavian Cash Pool (SCP) er et system til 
grænseoverskridende sikkerhedsstillelse i DKK, NOK og SEK. 

Betegnelsen for Scandinavian Cash Pool i Kronos2 er Regional 
Cash Pool (RCP). 

 To sider af RCP deltagelse: 

• Pantsætning af likviditet i DKK til sikkerhed for intradag kredit i 
enten Norge eller Sverige 

• Anvendelse af RCP som sikkerhed, som følge af likviditet pantsat i 
enten Norge eller Sverige 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Pantsætning af likviditet i DKK 

Likviditet, der stilles til rådighed i DKK, til brug i Norge og 
Sverige pantsættes i Kronos2 på en RCP trust account –
tilsvarende den reserveret konto i dag. 

Pantsætning af likviditet foregår via en intra-account transfer 
instruction, IATI: 

 En intern overførsel fra Settlement account til enten RCP trust account 
Norge eller Sverige.  

 2 overførselsmuligheder: Exact amount – With/without credit 

 Der vil kunne overføres likviditet fra Settlement account til RCP trust 
account i tidsrummet 07:00 til 14:00 

 RCP trust account skal være tom ved cut-off kl. 14.00 

Som nødprocedure kan Nationalbanken frigive den pantsatte 
likviditet i DKK på vegne af en deltager. 

  

 

5. december 2016 
4 



Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Pantsætning af likviditet i DKK, fortsat 

Den samlede likviditet pantsat i DKK fremgår af både Classic 
position og Consolidated position under Total RCP trust account 
balance. 

Den specifikke likviditet pantsat til enten Norge eller Sverige 
tydeliggøres ved at generere et account statement: 

 Account: NDEA-RCP-SE, Active 

 Account: NDEA-RCP-NO, Active 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

RCP trust account – Consolidated Position 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

RCP trust account – Classic Position 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Anvendelse af RCP som sikkerhed  

Reservering af RCP som sikkerhed  samme procedure som i 
dag 

Nyt i forhold til Kronos: 

• Værdien af pant modtaget fra enten Sverige eller Norge vil i stedet for 
at blive overført til Settlement account (foliokontoen) i form af 
kontanter nu optræde som en sikkerhed på collateral listen. 

 RCP credit limit 

• Værdien vil på collateral listen være opgjort ved: 

 En nominel værdi (nominal value)  den faktiske værdi af likviditeten 
pantsat i enten NOK eller SEK 

 En sikkerhedsstillelsesværdi (collateral value) opgjort i DKK 

 Nominal value ≠ collateral value  valutakursforskel og evt. haircut 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Anvendelse af RCP som sikkerhed, fortsat 

• Sikkerhedstypen på collateral listen: 

 RCPNO – Norway 

 RCPSE – Sweden 

 Not overnight acceptable - dvs. sikkerhedstypen må kun ligge som 
sikkerhed for intradag kredit 

• RCP cut-off kl. 14: 

 Automatisk frigivelse af RCP credit limit til 0 eller så meget som muligt 
efter dækningskontrol er foretaget 

• Manuel nedskrivning af RCP credit limit:  

 Collateral instruktion: Remove RCP credit limit 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Øvelser 

Fem øvelser med RCP i Kronos2: 

• Exercise RCP1: Pledging of DKK to Regional Cash Pool 

• Exercise RCP2: Release of DKK Pledged to Regional Cash Pool (DN) 

• Exercise RCP3: Reservation of RCP Credit Limit (DN) 

• Exercise RCP4: Remove RCP Credit Limit without Coverage  

• Exercise RCP5: Remove RCP Credit Limit with Coverage 
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Tekst-typografier 
Brug TAB for at gå frem 

i tekst-niveauer 
 

Klik for at indsætte tekst 
• Andet niveau 

• Tredje niveau 
• Fjerde niveau 

• Femte niveau 

 
For at gå tilbage i tekst-

niveauer, 
brug SHIFT + TAB 

 
 

Alternativt kan 
Forøg og Formindsk  

listeniveau bruges 

Valgfrit at vælge note og kilde: 

Opsamling og spørgsmål 
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• Et system til grænseoverskridende 
sikkerhedsstillelse i DKK, NOK og SEK 

 
• Scandinavian Cash Pool = Regional 

Cash pool 
 
• Pantsætning af likviditet i DKK i 

Kronos2  RCP Trust Account 
 

• Anvendelse af RCP som sikkerhed    
 RCP credit limit på collateral listen 

 


