
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 

SIKKERHEDSSTILLELSE I 

 



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: 

Indhold 

• Hvad er collateral listen? 

• Opbygning 

• Typer af sikkerheder og lån 

• Sikkerhedsstillelse i Kronos vs. Kronos2 

• Eksempler 
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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 collateral listen? 

Listen er en opgørelse af deltagerens reserverede og 
udnyttede sikkerheder samt tilgængelige sikkerheder.  

Collateral listen i Kronos2 = Kontodetaljer i Kronos 
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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: 

Transaktioner i Kronos 2 som påvirker 
collateral listen 

Detailbetalinger via RTGS modulet: 

• Bank-til-bank betalinger og interne overførsler til afviklinger 
(intradag kredit) 

Markedsoperationer via GCSD modulet: 

• Handel af pengepolitiske instrumenter (indskudsbeviser og 
pengepolitiske lån) 

• Indlæggelse og udtagninger af værdipapirer hos VP 
(traditionel sikkerhedsstillelse) 
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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: 

Collateral listen i Kronos2 
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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: 

Hvor? 

Collateral listen kan tilgås på flere måder: 

• Via link i Classic Position eller Consolidated position  
Collateral position (collateral values) 

• Som rapport under Enquiries  Collateral enquiries   
CF003 – Bank’s collateral list 
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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: 

Bevægelser 

Bevægelser på collateral listen: 

• Som rapport under Enquiries  Collateral enquiries   
CF004 – Collateral utilisation 
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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: 

Kort øvelse  

1) Find collateral listen via Classic Position, Consolidated 
Position og Enquiries. 

2) Find collateral utilisation-rapporten 
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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: 

Opbygning 

Pulje af reserverede sikkerheder = RTGS reserved collateral 

Pulje af udnyttede sikkerheder i form lån = RTGS utilised 
collateral   

Opgørelse af overskydende sikkerheder til brug for: 

• Pengepolitiske lån og intradag kredit = Collateral available 

• Alene for pengepolitiske lån = Collateral available (overnight 
acceptable) 
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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: 

Typer af sikkerheder 

Reserved collateral 

• Traditionel pantsætning (VP-aktiver) = CMS 

• Indskudsbeviser = Certificates of Deposit, CD 

• Pantsat pengekonto = Interim credit limit  
(kun gældende for Straksclearingen) 

• Sikkerhedsretten = Auto collateralisation, AC 
(gennemgås på et særskilt modul) 
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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: 

Typer af sikkerheder 

• Nominel værdi (Reserved - Nominal value) 

• Sikkerhedsstillelsesværdi (Reserved - Collateral value) 

• Nominal value ≠ collateral value: 

 Haircut 

 CD og pantsat pengekonto 
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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: 

Sikkerhedstyper på Collateral listen 
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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: 

Huskeregel 

Sikkerhedstyperne vil kun fremgå af collateral listen ved 
anvendelse. 
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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: 

Typer af lån 

Utilised collateral 

To underkategorier: 

 Utilised for RTGS settlement 

 Utilised for external sources 

• Intradag lån/kredit = Utilised for RTGS settlement  

• Pengepolitiske lån (uge lån/korte lån) = Monetary Policy Loan, 
MPL  

• Straksclearingen = Express clearing line 
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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: 

Lånetyper på Collateral listen 
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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: 

Flere huskeregler 

• Lånetyperne under Utilised for external sources fremgår 
kun af collateral listen, hvis de er udnyttet af deltageren. 

• Utilised for RTGS settlement (intradag kredit)                              
vil stå på collateral listen med en værdi eller 0. 

 

 

16 



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: 

Overskydende sikkerheder 

Opdeling af overskydende sikkerheder (nederst på listen): 

• Total collateral available – angiver det totale overskud af 
sikkerheder til rådighed for både intradag lån og 
pengepolitiske lån 

• Total collateral available (overnight acceptable) – angiver det 
samlet overskud af sikkerheder alene til rådighed for 
pengepolitiske lån 
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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: 

Overnight acceptable vs. Not overnight 
acceptable  

Sikkerhedsstillelsestyperne er karakteriset ved hvilken type 
af lån, de må ligge som sikkerhed for. 

• Yes to overnight acceptable: sikkerhedstypen må ligge til 
sikkerhed for både intradag kredit og pengepolitiske lån 

 Traditionel sikkerhedsstillelse  

 Pantsat pengekonto (kun for straksclearingen) 

• No to overnight acceptable: sikkerhedstypen må kun ligge til 
sikkerhed for intradag kredit 

 Indskudsbeviser 

 Sikkerhedsret 
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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: 

Eligible collateral 

Ud for hver lånetype er angivet hvilken sikkerhedstype, 
som må ligge til sikkerhed for lånet. 

• All: Alle sikkerhedstyper må anvendes som sikkerhed for lånet 

 Intradag lån 

 Straksclearingen  

• Overnight acceptable only: Kun sikkerhedstyper, der er 
overnight acceptable, må anvendes som sikkerhed for det 
pågældende lån 

 Pengepolitiske lån 
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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: 

Collateral listen med reserverede og 
udnyttede sikkerheder 
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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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Sikkerhedsstillelse i Kronos vs. i Kronos2 

Kontodetaljer i Kronos 

 

Collateral list + Classic position 

Kontodetaljer 
 

Felt Indhold 

VP-Aktiver       1.000.000,00  

VP-Aktiver ændret 0 

Værdi af udtrukne obligationer 0 

Værdi af udlån 0 

Andre aktiver  0 

Afkastkonto 0 

Værdi af sikkerhedsstillelse       1.000.000,00  

Kontantdepoter 0 

Korte lån 0 

Lange lån 0 

Andre fradrag 0 

Overskydende sikkerhed       1.000.000,00  

Indskudsbeviser  0 

Intradag max       1.000.000,00  

Saldo     10.000.000,00  

Disponibelt beløb     11.000.000,00  
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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: 

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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Indhold og opbygning 

Kontodetaljer 

+ VP-aktiver  
= Værdi af sikkerhedsstillelse 

÷ Korte lån 
= Overskydende sikkerhed 

+ Indskudsbeviser 
= Intradag max 

+ Saldo (folio) 
= Disponibelt beløb 

 

Collateral list  

+ CMS  
+ Certificates of deposit 

= Total collateral reserved 
= Total collateral reserved (overnight 
acceptable)  

+ Utilised for RTGS settlement 
+ Monetary policy loan 
=Total utilised 

Total collateral available 
Total collateral available (overnight 
acceptable) 

=*Collateral available  
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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 

Boks: 
Mellemrubrik skrives enten med 

fed eller store bogstaver i regular 
 

Denne farve er egnet til print 

Opgørelse af samlede indestående 

Kontodetaljer 

+ VP-aktiver  
= Værdi af sikkerhedsstillelse 

÷ Korte lån 
= Overskydende sikkerhed 

+ Indskudsbeviser 
= Intradag max 

+ Saldo (folio) 
= Disponibelt beløb 

 

Classic Position 

+ Settlement account  

+ *Collateral available (from collateral 
list 

= Estimated RTM capacity (settlement 
account balance + available collateral) 
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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: 

Eksempel 1 

• Indestående på foliokonto/settlement account = 10 mio 

• Indlæggelse af VP-aktiver/CMS = 1 mio 
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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: 

Kontodetaljer med VP-aktiver 

Kontodetaljer 
 VP-aktiver 

Felt Indhold 

VP-Aktiver       1.000.000,00  

VP-Aktiver ændret 0 

Værdi af udtrukne obligationer 0 

Værdi af udlån 0 

Andre aktiver  0 

Afkastkonto 0 

Værdi af sikkerhedsstillelse       1.000.000,00  

Kontantdepoter 0 

Korte lån 0 

Lange lån 0 

Andre fradrag 0 

Overskydende sikkerhed       1.000.000,00  

Indskudsbeviser  0 

Intradag max       1.000.000,00  

Saldo     10.000.000,00  

Disponibelt beløb     11.000.000,00  
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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: 

Collateral list med CMS 
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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: 

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: 

Eksempel 2 

• Indestående på foliokonto/settlement account = 10 mio 

• VP-aktiver/ CMS= 1 mio 

• Køb af indskudsbeviser/Certificates of deposit = 1 mio 
(sikkerhedsstillelsesværdi 990.000 pga. 1% 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: 

Kontodetaljer med VP-aktiver + 
indskudsbeviser 

Kontodetaljer 
VP-aktiver + Indskudsbeviser 

Felt Indhold 

VP-Aktiver       1.000.000,00  

VP-Aktiver ændret 0 

Værdi af udtrukne obligationer 0 

Værdi af udlån 0 

Andre aktiver  0 

Afkastkonto 0 

Værdi af sikkerhedsstillelse       1.000.000,00  

Kontantdepoter 0 

Korte lån 0 

Lange lån 0 

Andre fradrag 0 

Overskydende sikkerhed       1.000.000,00  

Indskudsbeviser           990.000,00  

Intradag max       1.990.000,00  

Saldo     10.000.000,00  

Disponibelt beløb     11.990.000,00  
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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: 

Collateral list med CMS + CD 
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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: 

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: 

Eksempel 3 

• Indestående på foliokonto/settlement account = 10 mio 

• VP-aktiver/ CMS= 1 mio 

• Optagelse af et kort lån/ Monetary policy loan = 1 mio 
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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: 

Kontodetaljer med VP-aktiver + kort lån 

Kontodetaljer 
VP-aktiver + Kort lån 

Felt Indhold 

VP-Aktiver       1.000.000,00  

VP-Aktiver ændret 0 

Værdi af udtrukne obligationer 0 

Værdi af udlån 0 

Andre aktiver  0 

Afkastkonto 0 

Værdi af sikkerhedsstillelse       1.000.000,00  

Kontantdepoter 0 

Korte lån       1.000.000,00  

Lange lån 0 

Andre fradrag 0 

Overskydende sikkerhed 0  

Indskudsbeviser 0 

Intradag max              0            -    

Saldo     10.000.000,00  

Disponibelt beløb     10.000.000,00  
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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: 

Collateral list med CMS + MPL 
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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: 

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: 

Eksempel 4 

• Indestående på foliokonto/settlement account = 10 mio 

• VP-aktiver/ CMS= 1 mio 

• Kort lån/ Monetary policy loan = 1 mio 

• Køb af indskudsbeviser/Certificates of deposit = 1 mio 
(sikkerhedsstillelsesværdi 990.000 pga. 1% 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: 

Kontodetaljer med VP-aktiver +  
indskudsbeviser + korte lån 

Kontodetaljer 
VP-aktiver + Kort lån + Indskudsbeviser 

Felt Indhold 

VP-Aktiver     1.000.000,00  

VP-Aktiver ændret 0 

Værdi af udtrukne obligationer 0 

Værdi af udlån 0 

Andre aktiver  0 

Afkastkonto 0 

Værdi af sikkerhedsstillelse     1.000.000,00  

Kontantdepoter 0 

Korte lån     1.000.000,00  

Lange lån 0 

Andre fradrag 0 

Overskydende sikkerhed 0 

Indskudsbeviser         990.000,00  

Intradag max         990.000,00  

Saldo   10.000.000,00  

Disponibelt beløb   10.990.000,00  
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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: 

Collateral list med CMS + CD + MPL 
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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: 

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: 

Test 

1) Hvilke typer af sikkerheder er reserveret?  

2) Hvad er den totale værdi af reserverede sikkerheder? 

3) Hvilke lånetyper er udnyttet af deltageren? 

4) Er der sikkerheder tilgængelige?  

5) Hvor stor er den totale værdi af sikkerheder, som er 
tilgængelige for lån over natten? 
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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 

 
• Opbygning 
 
• Typer af sikkerheder og lån 

 
• Opgørelse af overskydende 

sikkerheder 
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