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VURDERING AF 
KRONOS

RESUMÉ

Det danske system for store tidskritiske betalinger 

er sikkert og effektivt. Det er hovedkonklusionen 

af den vurdering, Nationalbanken har gennem

ført af Kronos. Dog er flere af de bagvedliggende 

itsystemer af ældre dato, og Nationalbanken er 

derfor i gang med en udskiftning af de systemer, 

som understøtter Kronos mv., til en tidssvarende 

løsning, der kan sikre fortsat effektivitet og sikker

hed i drift og vedligeholdelse af systemet.

Kronos er et system til bruttoafvikling af krone

betalinger i realtid. I Kronos gennemføres dagligt 

betalinger mellem deltagende kreditinstitutter for 

næsten 100 mia. kr. Endvidere anvendes Kronos til 

afvikling af nettopositioner fra tilsluttede beta

lings og afviklingssystemer. Endelig spiller Kronos 

en vigtig rolle i implementeringen af Nationalban

kens pengepolitik. 

Kronos’ centrale placering i den danske finan

sielle infrastruktur stiller høje krav til sikkerhed og 

effektivitet. Kronos’ status som eneste realtids

bruttoafviklingssystem i Danmark medfører, at det 

er vigtigt, at deltagerne har tillid til systemet.

Nationalbanken vurderer Kronos til at være både 

sikkert og effektivt. Kronos efterlever således langt 

hovedparten af de krav, som myndigheder på tværs 

af landegrænser har fastlagt som standard for beta

lingssystemer, og de få forbedringspotentialer, der 

er identificeret, forventes håndteret ved idriftsættel

sen af Kronos2 i april 2017.

Der er klare retningslinjer for ansvarsfordelin

gen i Nationalbanken, herunder ansvaret for risi

kostyring. Rammerne for risikostyring i Kronos er 

omfattende, pålidelige og effektive. Prissætningen 

for deltagelse i Kronos er ikke diskriminerede. Der 

er fair og åben adgang for at deltage i Kronos, og 

alle væsentlige regler, vejledninger og tekniske 

beskrivelser er tilgængelige på Nationalbankens 

hjemmeside.

Nationalbanken har ved vurderingen af  
Kronos identificeret et forbedringspotentiale  
på følgende fire områder:
•	 Der er ikke etableret et tilstrækkeligt stærkt 

samarbejde om håndtering af de risici, der 

kan sprede sig som følge af gensidige af

hængigheder mellem aktørerne i sektoren.  

Et samarbejde om risici som følge af gensidi

ge afhængigheder er netop etableret mellem 

Nationalbanken, VP og Finansrådet.

•	 Den aftalte maksimale genetableringstid på 

fire timer for systemet efter en driftsforstyr

relse er for høj. Det er planlagt at nedbringe 

denne fra fire til to timer ved idriftsættelsen  

af Kronos2. 

•	 Identificerede risici, som følge af indirekte del

tagelse, er ikke tilstrækkeligt afdækkede. Det 

er planlagt at afdække disse i 2. halvår 2016.

•	 Der eksisterer ikke tilstrækkelige skriftlige 

retningslinjer for diskretionære beslutninger, 

fx i forbindelse med udvidede åbningstider. 

Det er planlagt, at disse er udarbejdet inden 

idriftsættelsen af Kronos2.
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1.

INDLEDNING 

Nationalbanken driver Kronos, som er det ene

ste realtidsbruttoafviklingssystem, RTGSsystem, 

til afvikling af kronebetalinger. Kronos er en 

systemisk vigtig del af den danske finansielle 

infrastruktur. Nationalbanken har udarbejdet 

en vurdering af, hvorvidt Kronos lever op til de 

gældende internationale principper for sikre og 

effektive finansielle markedsinfrastrukturer, FMI’er. 

Denne rapport indeholder resultaterne af vurde

ringen.

I afsnit 1 gennemgås baggrunden for rappor

ten, dvs. grundlaget og metoden for vurderingen. 

Afsnit 2 indeholder en beskrivelse af skalaen, 

Kronos vurderes efter, og et overblik over, hvor

dan Kronos efterlever de principper, vurderingen 

er gennemført mod. I afsnit 3 beskrives i nærmere 

detaljer, hvordan Kronos efterlever de enkelte 

principper, herunder identificerede forbedrings

potentialer. Afsnit 4 afrunder rapporten med en 

plan for, hvornår Nationalbanken forventer at 

adressere forbedringspotentialerne.

1.1   AFVIKLING AF STORE TIDSKRITISKE  
BETALINGER I DANMARK

Kronos er det danske system til afvikling af store 

og/eller tidskritiske betalinger. Desuden benyttes 

systemet også til likviditetsreservationer og ud

veksling i forbindelse med afviklinger i tilsluttede 

betalings og afviklingssystemer og til implemen

teringen af pengepolitikken. Kronos er karakteri

seret ved følgende:

•	 Kronos er det eneste system til realtidsaf

vikling af store eller tidskritiske betalinger  

i danske kroner. Hver betaling afvikles enkelt

vist og øjeblikkeligt.

•	 Kronos har 94 deltagere, primært danske  

pengeinstitutter.

•	 I 2015 blev der dagligt i gennemsnit afviklet 

betalinger mellem deltagerne for 99 mia. kr.

•	 I 2015 blev der i gennemsnit gennemført  

pengepolitiske operationer i Kronos for  

38 mia. kr. hver dag.

•	 De systemisk vigtige betalings og afviklings

systemer udveksler alle kronelikviditet via  

Kronos. Disse systemer udvekslede krone

likviditet via Kronos for sammenlagt 28 mia. kr.  

i gennemsnit hver dag i 2015.

•	 I april 2017 erstattes Kronos af et nyt RTGS 

system; Kronos2.

Omfanget af betalinger, der gennemføres direkte 

mellem deltagerne i Kronos, kombineret med den 

centrale rolle som afviklingsbank for de tilsluttede 

systemer, understreger Kronos’ systemisk vigtige 

rolle som knudepunkt i den finansielle infrastruk

tur. Større fejl og nedbrud i Kronos vil i værste 

fald kunne true den finansielle stabilitet eller 

svække tilliden til det finansielle system. Det er 

derfor vigtigt, at Kronos lever op til internationale 

standarder for sikkerhed og effektivitet.

1.2  NATIONALBANKENS ROLLE
Nationalbankens overordnede rolle i relation til 

betalings og afviklingssystemer er forankret i 

Nationalbanklovens § 1, hvoraf det fremgår, at 

Nationalbanken har til opgave at ”opretholde et 

sikkert pengevæsen her i landet samt at lette og 

regulere pengeomsætning og kreditgivning”.

På den baggrund driver Nationalbanken 

betalingssystemet Kronos, der sikrer, at danske 
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praktisk anvendelighed og omkostningseffektivitet 

for alle relevante parter. Endelig indeholder prin

cipperne krav vedrørende gennemsigtighed.  

En oversigt over de 24 principper ses i boks 1.

Efter offentliggørelsen af principperne har 

CPMI-IOSCO uddybet, hvordan specifikke krav i 

principperne bør efterleves. Blandt andet sendte 

CPMIIOSCO i november 2015 en rapport i høring 

med vejledning til at styrke FMI’ers modstands

dygtighed over for cyberrisiko.4 Nye vejledninger 

bliver løbende indarbejdet i den måde, de rele

vante CPMIIOSCO principper efterleves på.

1.4  AFGRÆNSNING OG METODE 
I vurderingen af Kronos er der taget hensyn til, at 

særlige danske og systemspecifikke forhold kan 

have betydning. Denne praksis er i overensstem

melse med CPMIIOSCO’s metodevejledning til 

principperne, hvori det fremgår, at myndigheders 

anvendelse af principperne kan variere i forskel

lige lande og for forskellige typer systemer.5 Der 

kan fx være tilfælde, hvor en risiko er adresseret 

på en anden og tilfredsstillende vis, end der umid

delbart er lagt op til i principperne.

Endvidere er der i vurderingen taget hensyn 

til, at efterlevelsen af principperne ikke er i mod

strid med Nationalbankens implementering af en 

effektiv pengepolitik. Dette er i overensstemmelse 

med CPMIIOSCO’s vejledning vedrørende central

bankejede systemer.6

Vurderingen er baseret på en række kilder. Den 

væsentligste kilde er en grundig gennemgang 

af Kronos, der er udarbejdet med det formål at 

understøtte vurderingen. Gennemgangen er udar

bejdet med udgangspunkt i en række spørgsmål 

formuleret af CPMIIOSCO, der vedrører, hvordan 

Kronos efterlever de specifikke krav i principper

ne.7 Der er endvidere gennemgået regler, organi

sationsplaner, forretningsgange, risikovurderinger, 

beskrivelser af kontrol og sikkerhedsforanstaltnin

ger mv. som dokumentation for besvarelserne.

4 CPMIIOSCO, Consultative report, Guidance on cyber resilience for  
financial market infrastructures, November 2015 (link).

5 Jf. Responsibility D i Principles for Market Infrastructures, CPMIIOSCO, 
april 2012.

6 Se CPMIIOSCO’s Application of the Principles for financial market  
infrastructures to central bank FMIs (link).

7 Spørgsmålene kan findes i rapporten; Principles for market infrastruc-
tures: Disclosure framework and assessment methodology, december 
2012 (link). En detaljeret beskrivelse af Kronos findes i Beskrivelse af 
Kronos efter internationale principper (link).

kreditinstitutter har adgang til sikker og effektiv 

afvikling af betalinger i danske kroner.

Nationalbankens ansvar for overvågning af 

betalingssystemer udspringer af samme paragraf 

i Nationalbankloven, og er endvidere lovfæstet 

i værdipapirhandelsloven i 2006.1 Rammerne for 

overvågningen er nærmere beskrevet i National

bankens overvågningspolitik.2

I Nationalbanken er der etableret funktions

adskillelse mellem overvågningsmyndigheden 

og driften af Kronos op til direktionsniveau. En 

lignende organisering findes i mange andre lan

de, hvor centralbanken både drifter og overvåger 

dele af betalingsinfrastrukturen.

1.3   INTERNATIONALE PRINCIPPER FOR  
FINANSIELLE MARKEDSINFRASTRUKTURER

Vurderingen af Kronos sker med udgangspunkt i 

internationale principper for FMI’er.3

I april 2012 offentliggjorde Bank for Interna

tional Settlement, BIS, og International Or

ganization of Securities Commissions, IOSCO, 

rapporten ”Principles for financial market infra

structures” med 24 principper for FMI’er. Prin

cipperne betegnes CPMIIOSCO principperne, 

hvor Committee on Payment and Market Infra

structures, CPMI, er den arbejdskomite i BIS, der 

har medvirket til at udarbejde principperne. I 

komiteen deltager repræsentanter fra en lang 

række centralbanker, fx ECB, Federal Reserve og 

Bank of England. 

CPMIIOSCO principperne stiller krav til FMI’ers 

overordnede organisering, herunder om et vel

funderet juridisk grundlag, en klar og transparent 

organisations og ledelsesstruktur og robuste 

rammer for risikostyring. Endvidere stiller princip

perne nærmere krav til styringen af alle former for 

risici, som kan opstå i forbindelse med clearing og 

afvikling af finansielle transaktioner. Der stilles en 

række krav, der adresserer effektivitetsmæssige 

aspekter, herunder krav om fair og åben adgang, 

1 Ifølge lovens § 86, stk. 2 skal Nationalbanken overvåge systemisk 
vigtige betalingssystemer.

2 Danmarks Nationalbanks overvågningspolitik (link).

3 Nationalbanken har i 2001, 2002, 2007 (link) og 2012 (link) vurderet 
Kronos mod daværende internationale standarder for systemisk vigti
ge betalingssystemer. Vurderingsrapporten fra 2007 er offentliggjort 
af IMF på baggrund af besvarelser fra Nationalbanken.

http://www.bis.org/cpmi/publ/d138.pdf
http://www.bis.org/cpmi/publ/d130.pdf
http://www.bis.org/cpmi/publ/d106.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Sider/2016/06/Beskrivelse-af-Kronos-efter-internationale-principper.aspx
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2015/05/Overvaagningspolitik_2015.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/overvaagning/Documents/IMFs%20vurdering%20af%20Kronos%20og%20Sumclearingen,%20marts%202007.pdf
http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2012/04/Kronos_vurderingsrapport.pdf
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CPMI-IOSCO Principper Boks 1

Overordnet organisation
Princip 1 – Juridisk grundlag

Princip 2 – Governance

Princip 3 – Rammer for overordnet risikostyring

Kredit og Likviditetsrisiko
Princip 4 – Kreditrisiko

Princip 5 – Sikkerhedsstillelse

Princip 6 – Margins

Princip 7 – Likviditetsrisiko

Afvikling
Princip 8 – Endelighed i afviklingen

Princip 9 – Pengeafvikling

Princip 10 – Fysisk levering

Værdipapircentraler og hovedstolsrisiko
Princip 11 – Værdipapircentraler

Princip 12 – Hovedstolsrisiko

Håndtering af konkursramte deltagere 
Princip 13 –  Deltageres konkurs, afvikling  

og nedbrud

Princip 14  –  Segregation og portabilitet

Generelle forretningsrisici 
Princip 15  –  Generel forretningsrisiko

Princip 16 –  Opbevarings og investeringsrisiko

Operationel Risiko
Princip 17  –  Operationel risiko

Adgang
Princip 18  –  Adgangskriterier

Princip 19  –  Indirekte deltagelse

Princip 20 –  FMI links

Effektivitet
Princip 21  –  Efficiens og effektivitet

Princip 22  –   Procedurer og standarder  

for datakommunikation

Gennemsigtighed
Princip 23  –   Videregivelse og offentliggørelse  

af information

Princip 24   –   Handelsregistres videregivelse  

af markedsdata
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2. 

BEDØMMELSE

Bedømmelse af KRONOS’ efterlevelse af CPMI-IOSCO principperne Tabel 1

Kategori Principper

Observed 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 18, 21, 22

Broadly observed 3, 17, 19, 23

Partly observed 

Not observed 

Not applicable 6, 10, 11, 12, 14, 20, 24

•	 Not observed benyttes, når der er identificeret 

en eller flere alvorlige mangler, der kræver 

omgående handling. Udbedring af disse bør 

have højeste prioritet.

•	 Not applicable benyttes, når princippet ikke 

finder anvendelse på grund af strukturelle, 

juridiske eller institutionelle forhold.

Kronos efterlever alle principperne uden væsent

lige mangler. Der er fire principper, hvor National

banken har identificeret et forbedringspotentiale, 

jf. tabel 1, som bør adresseres inden for en fast

lagt tidsramme. For hvert princip er der udarbej

det en konkret plan for, hvilke tiltag der forventes 

implementeret. Forbedringspotentiale og tiltag er 

beskrevet i afsnit 3, og der er fremsat en tidsplan 

for efterlevelse af principperne i afsnit 4.

Derudover har Nationalbanken bemærket otte 

mindre forhold til fem forskellige principper. Prin

cipper med sådanne bemærkninger får bedøm

melsen ”observed”. Bemærkningerne er ligeledes 

beskrevet i afsnit 3.

Vurderingen af Kronos mod de enkelte principper 

fremgår af tabel 1. Bedømmelsen kan antage én 

af fem kategorier: Observed, broadly observed, 

partly observed, not observed samt not appli

cable. I bedømmelsen af hvert princip er der 

anvendt følgende retningslinjer for brugen af 

kategorierne:

•	 Observed benyttes, når alle væsentlige  

kriterier er efterlevet, og eventuelle mangler 

er af mindre karakter, og tilpasninger kan ske 

løbende som del af den normale drift. 

•	 Broadly observed benyttes, når der er identifi

ceret en eller flere mangler, der bør adresse

res inden for en fastlagt tidsramme.

•	 Partly observed benyttes, når der er identifice

ret en eller flere væsentlige mangler, der kan 

blive alvorlige, hvis de ikke straks adresseres. 

Udbedring af disse bør have høj prioritet.
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Nedenfor beskrives Nationalbankens vurdering af 

Kronos’ efterlevelse af krav under principperne, 

herunder forbedringspotentialer og bemærknin

ger. Beskrivelserne er samlet under over ordnede 

kategorier, fx er princip 13, der omhandler Kro

nos’ juridiske grundlag, governancestruktur og 

rammer for risikostyring, samlet under overskrif

ten ”overordnet organisation”. De overordnede 

kategorier fremgår også af boks 1 i afsnit 1.  

3.1  OVERORDNET ORGANISATION
Vurderingen af organiseringen omkring Kronos 

sker mod princip 13, der omhandler Kronos’ 

juridiske grundlag, governance og rammer for 

overordnet risikostyring. Kronos efterlever princip 

1 og 2, mens der er identificeret et forbedrings

potentiale vedrørende princip 3.

Princip 1  –  Juridisk grundlag; observed 

Princip 2  –  Governance; observed

Princip 3  –  Rammer for overordnet risikostyring;  

     broadly observed

Forklaring
Kronos har velfunderede, klare og transparente 

juridiske rammer, der kan håndhæves i alle rele

vante jurisdiktioner. Alle aktiviteter er underlagt 

dansk lovgivning. Deltagernes kontoforhold regu

leres i ”Danmarks Nationalbank Kontobestemmel

ser”8, som ligger offentligt tilgængeligt.

Kronos ejes af Nationalbanken, som er en selv

8 Jf. Nationalbankens hjemmeside (link).

ejende institution. Ansvarsfordelingen i den 

øverste ledelse er fastlagt i Nationalbankloven9. 

Internt i organisationen eksisterer retningslinjer 

for fordelingen af ansvar på forskellige niveauer.

Ansvaret for håndtering af risici er placeret de 

steder i organisationen, hvor kompetencen ligger. 

Endvidere er der en central sikkerhedsfunktion 

i Nationalbanken, som sikrer overholdelse af 

overordnede rammer og politikker. Endelig er der 

etableret intern revision.

Forbedringspotentiale vedrørende princip 3
Håndteringen af risici som følge af gensidige 

afhængigheder mellem FMI’er lever ikke op til 

kravene i princip 3. Nationalbanken har sammen 

med VP og Finansrådet påbegyndt etableringen 

af et samarbejde om at styrke arbejdet med at 

identificere og håndtere risici som følge af gensi

dige afhængigheder på tværs af systemer. Nati

onalbanken har en central rolle i den finansielle 

infrastruktur og har derfor, efter aftale med VP 

og Finansrådet, taget initiativet i forbindelse med 

etableringen af det tværgående samarbejde.

3.2  KREDIT- OG LIKVIDITETSRISIKO
Princip 47 omhandler styring af kredit og likvi

ditetsrisiko. Princip 4 om kreditrisiko og princip 

5 om sikkerhedsstillelse er relevante for Kronos, 

der tilbyder deltagerne adgang til intradag kredit 

mod sikkerhedsstillelse. Princip 6 er ikke relevant 

for Kronos; princippet vedrører udelukkende cen

trale modparter, CCP’er. Princip 7 er relevant for 

9 Se Lov om Danmarks Nationalbank (link).

3.

VURDERING

http://www.nationalbanken.dk/da/bankogbetalinger/kontohavere_regler/Documents/Kontobestemmelser_15042016_dk.pdf
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=41648
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Kronos, da der kan opstå likviditetsrisiko blandt 

deltagerne. Kronos efterlever princip 4, 5 og 7 

med enkelte bemærkninger.

Princip 4  –  Kreditrisiko; observed

Princip 5  –  Sikkerhedsstillelse; observed

Princip 6  –  Margins; not applicable

Princip 7  –  Likviditetsrisiko; observed

Forklaring
Nationalbanken påtager sig en kreditrisiko på delta

gerne i Kronos som følge af, at deltagerne tilbydes 

kredit mod sikkerhed. Kreditrisikoen minimeres 

ved primært at acceptere obligationer med høj 

rating, statsgaranti eller dækkede obligationer som 

sikkerheder samt ved at tage passende haircuts 

ved beregning af sikkerhedernes belåningsværdi 

og indskrænke brugen af egne udstedelser som 

sikkerhedsstillelse. Belåningsværdien af sikkerheder

ne beregnes dagligt på baggrund af opdaterede 

markedskurser, og hvis et værdipapir ikke er blevet 

handlet, beregnes en syntetisk kurs. Risici styres i 

faste rammer, og der er bl.a. udarbejdet en risiko

vurdering, som opdateres jævnligt.

I et RTGSsystem, hvor hver betaling afvikles 

enkeltvist og øjeblikkeligt, påtager deltagerne 

sig ikke kreditrisiko på hinanden. Til gengæld 

påfører deltagerne hinanden en likviditetsrisiko 

og har derfor brug for meget likviditet til afviklin

gen. Kronos tilbyder derfor en række redskaber, 

der understøtter deltagernes likviditetsstyring, 

herunder fri adgang til intradag kredit mod 

sikkerhed, mulighed for realtidsovervågning 

af posteringer og saldi, likviditetskø, valørkø 

og gridlockopløser. Kronos har endvidere et 

stresstestprogram, hvor der gennemføres re

gelmæssige stresstest af de likviditetsmæssige 

konsekvenser af, at en kritisk deltager ikke kan 

gennemføre betalinger, fx som følge af et drifts

nedbrud hos deltageren. 

Bemærkning til princip 5 (1)
De nuværende systemer til håndtering af delta

gernes sikkerhedsstillelse er vanskelige at tilpas

se til nye tiltag på sikkerhedsstillelsesområdet, 

og der er begrænsede muligheder for at ændre 

systemparametre. Dette er tidligere bemærket 

ved en vurdering af systemerne til håndtering af 

sikkerhedsstillelse, og et nyt og mere fleksibelt 

system implementeres med Kronos2 i april 2017.

Bemærkning til princip 5 (2)

Test af børskurshaircuts tager ikke højde for æn

dringer i likviditeten på relevante markeder. Dette 

bør overvejes.

Bemærkning til princip 7
Kronos stresstestprogrammet er meget enkelt i 

sin nuværende form. Det bør udbygges med flere 

forskellige scenarier for at teste de potentielle 

konsekvenser af flere typer hændelser. 

3.3  AFVIKLING 
Princip 8 og 9 om endelighed i afviklingen og 

pengeafviklingen er relevante for Kronos, mens 

princip 10 om fysisk levering kun henvender sig til 

værdipapircentraler, værdipapirafviklingssystemer 

og CCP’er. Kronos efterlever princip 8 og 9.

Princip 8    –  Endelighed i afviklingen; observed

Princip 9    –  Pengeafvikling; observed

Princip 10  –  Fysisk levering; not applicable

Forklaring
Kronos har klart definerede regler, som sikrer en

delig afvikling. En betaling i Kronos er endelig og 

uigenkaldelig, når afsenders konto er debiteret og 

modtagers konto krediteret. Tidspunktet, hvor en 

betaling er endelig, er defineret i kontobestemmel

serne, og endeligheden er anerkendt i dansk lov.

Afviklingen af betalinger i Kronos sker i central

bankpenge på konti i Nationalbanken.

3.4   VÆRDIPAPIRCENTRALER OG  
HOVEDSTOLSRISIKO

Princip 11 og 12 indeholder krav vedrørende 

udstedelse, opbevaring og udveksling af værdipa

pirer mod penge for deltagere i værdipapirafvik

lingssystemer. Disse principper er ikke relevante for 

Kronos. 

Princip 11  –  Værdipapircentraler; not applicable

Princip 12  –  Hovedstolsrisiko; not applicable

3.5   HÅNDTERING AF KONKURSRAMTE  
DELTAGERE

Princip 13 omhandler håndtering af en deltageres 

konkurs, afvikling eller operationelle nedbrud, 

mens princip 14 om segregation og portabilitet 

kun er relevant for CCP’er, og dermed ikke Kronos, 
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som er et betalingssystem. Kronos efterlever  

princip 13 med en enkelt bemærkning.

Princip 13  –  Deltageres konkurs, afvikling eller nedbrud; 

       observed

Princip 14  –  Segregation og portabilitet;  

       not applicable

Forklaring
Kronos har klare interne procedurer for hånd

teringen af en deltagers konkurs, afvikling/

restrukturering10 eller nedbrud. Procedurerne 

er formaliserede i forretningsgange, der også 

indeholder procedurer for kommunikation med 

andre myndigheder og ikkekonkursramte  

deltagere.

Nødlidende penge og realkreditinstitutter 

vil fremover – som det altovervejende ud

gangspunkt – blive taget under afvikling/ 

restrukturering i stedet for at gå konkurs,  

hvilket bl.a. indebærer en videreførelse af  

instituttet, der fortsætter som deltager i be

talingssystemerne.

Operationelle nedbrud hos en deltager hånd

teres i Kronos ved brug af nødprocedurer base

ret på gennemførelse af betalinger via faxformu

larer. Også Kronos’ beredskabsplan kan aktiveres 

ved behov for en bredere koordinering. 

Nødprocedurer for deltagere med operati

onelt nedbrud testes flere gange årligt, og et 

testprogram for håndtering af deltagere under 

afvikling eller konkurs er opstartet.

Regler for brug af nødprocedurer samt regler 

for realisation af sikkerheder er offentliggjort i 

Nationalbankens kontobestemmelser. Regler og 

procedurer for håndtering af en deltager under 

afvikling eller konkurs er ikke offentliggjort.

Bemærkning til princip 13
De væsentligste aspekter i regler og procedu

rer for håndtering af en deltager, der er under 

afvikling eller konkurs, bør offentliggøres i en 

overordnet vejledning på Nationalbankens hjem

meside. Vejledningen bør beskrive den sandsynli

10 Afvikling/restrukturering sker ifølge det nye EUregelsæt for hånd
tering af kriseramte penge og realkreditinstitutter, BRRD (Bank 
Recovery and Resolution Directive). BRRD er implementeret i dansk 
lov, dels ved en ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om 
finansiel stabilitet, dels i en ny lov om restrukturering og afvikling af 
visse finansielle virksomheder, som trådte i kraft 1. juni 2015.

ge sekvens af handlinger i tilfælde af en deltagers 

afvikling eller konkurs. Offentliggørelsen af de væ

sentligste aspekter skal medvirke til, at deltagerne 

er velforberedte på at håndtere andre deltageres 

afvikling eller konkurs.

3.6  GENERELLE FORRETNINGSRISICI
Princip 15 omhandler generelle forretningsrisici, 

dvs. risici, der kan true Nationalbankens evne til 

at bære tab i forbindelse med driften af Kronos. 

Princip 16 er relevant for Kronos’ opbevaring af 

værdipapirer i depot hos VP. Kronos efterlever 

princip 15 og 16.

Princip 15  –  Generel forretningsrisiko;  

       observed 

Princip 16  –  Opbevarings og investeringsrisiko;   

       observed

Forklaring
I Kronos’ risikovurderinger identificeres og vurde

res en række risici, der kan medføre økonomiske 

tab. Endvidere har Kronos en faktureringsmodel, 

hvor prisen for at deltage i Kronos tilpasses, så 

indtægterne følger udgifterne ved at drive syste

met. Da Kronos er et centralbankejet betalings

system, er der ikke behov for, at Kronos hensætter 

likvide midler specifikt til at dække forretnings

risiko og understøtte genopretningsplaner og 

afviklingsplaner.

Til opbevaring af værdipapirer, som deltagerne 

i Kronos stiller som sikkerhed for intradag kredit,  

benyttes VP som depotbank. VP er en sikker 

depotbank, hvilket Nationalbanken bl.a. forsikrer 

sig om gennem Finanstilsynets tilsyn og National

bankens overvågning af VP.11

Nationalbanken har omgående adgang til 

aktiverne i depot, også i tilfælde af en deltagers 

konkurs eller afvikling, idet Nationalbanken har 

indgået aftaler med deltagerne om ret til straks

realisering af pantsatte værdipapirer.

Risici forbundet med brug af depotbanktjene

ster hos VP gennemgås regelmæssigt i en risiko

vurdering.

11 Jf. Vurdering af VP Securities, Danmarks Nationalbank og Finanstilsy
net, februar 2016 (link).

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/Documents/2016/02/Vurderingsrapport_VP_FT_DN_feb2016.pdf
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3.7  OPERATIONEL RISIKO
Princip 17 omhandler Kronos’ håndtering af ope

rationel risiko. Der er identificeret et forbedrings

potentiale vedrørende princip 17. Endvidere er 

der enkelte bemærkninger til princippet.

Princip 17  –  Operationel risiko; broadly observed

Forklaring
Nationalbanken har klare rammer for operationel 

risikostyring, som er godkendt af direktionen. 

Rammerne specificerer roller og ansvar vedrøren

de operationel risikostyring samt praktik omkring 

forretningsgange og risikovurderinger. Der fore

ligger risikovurdering af alle væsentlige operatio

nelle risici.

Der er etableret formaliserede procedurer for 

hændelses og ændringshåndtering. Disse sikrer, 

at alle ændringer dokumenteres og afprøves, 

inden de lægges i produktion.

Driften af Kronos er i øjeblikket ikke isoleret 

fra andre kunder hos driftsleverandøren. Det 

betyder, at Kronos kan påvirkes af hændelser 

og kapacitetsbelastning fra andre kunder. Ved 

implementeringen af Kronos2 overgås til en ny, 

isoleret driftsplatform.

Der udarbejdes risikovurderinger for Kronos, 

som behandler både fysisk sikkerhed og informa

tionssikkerhed. Foranstaltninger omfatter bl.a. 

fysisk adgangsstyring ved brug af adgangskort  

og logning af tagne adgange i systemer. 

Der er etableret beredskabsplaner for Kronos, 

som indeholder alle væsentlige elementer for at 

kunne håndtere krisesituationer i driften af Kronos. 

Det er aftalt, at driften af Kronos skal kunne gen

etableres på maksimalt fire timer efter et nedbrud.

Der er robuste og tilfredsstillende aftaler om 

outsourcing med serviceleverandører til Kronos, 

herunder med driftsleverandøren Bankernes  

EDB Central, BEC.

Forbedringspotentiale vedrørende princip 17
Den aftalte genetableringstid for Kronos efter 

driftsforstyrrelser eller nedbrud lever ikke op til 

de skærpede krav i princip 17. Ved idriftsættelsen 

af Kronos2 på den isolerede driftsplatform, er  

det planlagt, at den aftalte genetableringstid ned

bringes fra fire timer til maksimalt to timer. 

Bemærkning til princip 17 (1)

Omlægning af sikkerhedsretningslinjer til en 

ISOkonform standard bør færdiggøres for at  

efterleve best practice på området. Det skal  

endvidere sikres, at disse viderestilles til væsent

lige leverandører. Endelig skal der etableres ram

mer for løbende at kontrollere, at retningslinjerne 

efterleves både internt og hos driftsleverandøren.

Bemærkning til princip 17 (2)
Det bør overvejes at indlede en dialog med 

driftsleverandøren om, hvordan det sikres, at der 

løbende er tilstrækkelige menneskelige ressourcer 

og kompetencer til sikre, at Kronos driftes konsi

stent og sikkert.

3.8  ADGANG
Princip 18 og 19, som omhandler henholdsvis  

adgangskriterier og indirekte deltagelse, er rele

vante for Kronos. Princip 20, som omhandler links 

til værdipapircentraler og CCP’er, er ikke relevant 

for Kronos. Kronos efterlever princip 18, mens  

der er identificeret et forbedringspotentiale ved

rørende princip 19.

Princip 18  –  Adgangskriterier; observed

Princip 19  –  Indirekte deltagelse; broadly observed

Princip 20  –  FMI links; not applicable

Forklaring
Der er en fair og åben adgang for deltagelse i 

Kronos for kreditinstitutter og investeringsselska

ber under tilsyn, samt andre, som efter National

bankens vurdering har væsentlig betydning for 

betalingsafviklingen. Det kræves, at udenlandske 

deltagere fra lande uden for EU skal dokumen

tere retsevne samt anerkendelse i hjemlandets 

retssystem af betalingers endelighed og uigenkal

delighed, også i tilfælde af, at deltageren tages 

under insolvensbehandling. Kronos har de mindst 

restriktive adgangskriterier, som er forsvarlige 

under hensyn til risikostyringen i Kronos. 

Adgangskriterierne er offentligt tilgængelige i 

Nationalbankens kontobestemmelser, hvor også 

regler for udtrædelse af Kronos er beskrevet. 

Kontobestemmelserne er offentliggjort på Natio

nalbankens hjemmeside. Det overvåges løbende, at 

deltagerne i Kronos fortsat lever op til adgangskra

vene, dvs. at de fortsat er under tilsyn af Finanstilsy

net eller en relevant udenlandsk tilsynsmyndighed.
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Der er generelt mange direkte deltagere i Kronos, 

dvs. deltagere, som har konto i Nationalbanken 

og selv har adgang til at afvikle betalinger i Kro

nos. Kronos registrerer ikke indirekte deltagere, 

som træffer aftale med en direkte deltager om at 

afvikle den indirekte deltagers betalinger gennem 

den direkte deltager. Der er for nyligt påbegyndt 

en regelmæssig indsamling af information om 

indirekte deltageres afvikling i Kronos, og på 

baggrund heraf kan eventuelle risici ved indirekte 

deltagelse identificeres. 

Forbedringspotentiale vedrørende princip 19
Der er foretaget en kortlægning af indirekte delta

geres afvikling via direkte deltagere i Kronos. Det 

skal analyseres nærmere, om der er risici forbun

det hermed, og om der er behov for tiltag, der 

imødegår disse.

3.9  EFFEKTIVITET
Princip 21 omhandler Kronos’ effektivitet og effi

ciens, mens princip 22 drejer sig om standarder 

for datakommunikation. Kronos efterlever princip 

21 og 22.

Princip 21  –  Efficiens og effektivitet; observed

Princip 22  –  Procedurer og standarder for  

       datakommunikation; observed

Forklaring
Udviklingen af Kronos sker med en høj grad af 

brugerinddragelse. Der afholdes brugergrup

pemøder, og brugerne inddrages løbende i 

forbindelse med større ændringer, eksempelvis 

ved udviklingen af nye likviditetsstyringsværktøjer 

afledt af implementeringen af Straksclearingen  

og ved udviklingen af Kronos2.

Der lægges vægt på, at prisstrukturen ikke er 

diskriminerende, ikke begrænser anvendelsen af 

systemet og i øvrigt er gennemsigtig.

I forbindelse med udviklingen af Kronos2 blev 

der afholdt et udbud for at sikre en konkurrence

dygtig løsning til leveringen af et nyt RTGS 

system.

Kronos har klart definerede målsætninger for 

serviceniveau, som er bestemt i en Service Level 

Agreement med driftsleverandøren BEC.

Kronos følger internationalt accepterede kommu

nikationsprocedurer og standarder. Meddelelses

formatet følger ISO15022 standarden, og Kronos 

tillader endvidere deltagere, som anvender SWIFT, 

og deltagere, som ikke gør, at udveksle beskeder 

og betalinger gnidningsfrit.

Ved implementeringen af Kronos2 bliver 

systemet endvidere kompatibelt med den nyere 

ISO20022 standard. Det er dog i samråd med mar

kedet besluttet at fortsætte med ISO15022.

3.10  GENNEMSIGTIGHED
Princip 23 omhandler videregivelse og offentlig

gørelse af information, mens princip 24 kun er re

levant for handelsregistre (trade repositories). Der 

er identificeret et forbedringspotentiale vedrøren

de Kronos’ efterlevelse af princip 23, og endvidere 

er der enkelte bemærkninger.

Princip 23  –  Videregivelse og offentliggørelse  

       af information; broadly observed

Princip 24  –  Handelsregistres videregivelse af   

       markedsdata; not applicable

Forklaring
Der er klare og udførlige regler og procedurer for 

Kronos bl.a. i kontobestemmelserne, hvor også 

nødprocedurer beskrives. Kontobestemmelserne 

suppleres af en række dokumenter om priser, 

sikkerhedsstillelse samt tierlisten for belånbare 

værdipapirer. Kontobestemmelserne og andre 

relevante dokumenter er tilgængelige på dansk 

og engelsk på Nationalbankens hjemmeside.

Der er en udførlig brugermanual, og deltage

re, som har brug for yderligere vejledning, kan i 

Kronos åbningstid kontakte en helpdesk i Natio

nalbanken.

Prisstruktur og priser for deltagelse i Kronos er 

offentliggjort på Nationalbankens hjemmeside, 

og i kontobestemmelserne fremgår endvidere et 

afsnit om gebyrer og priser.

Nationalbanken offentliggør en detaljeret 

beskrivelse af, hvordan Kronos efterlever princip

perne, som følger CPMIIOSCO’s disclosure fra

mework. Data for antal og værdi af transaktioner 

offentliggøres i Nationalbankens overvågnings

publikation12 på årlig basis.

12 Jf. Danmarks Nationalbank, Overvågning af den finansielle infrastruktur 
(link).

http://www.nationalbanken.dk/da/publikationer/alle/Sider/default.aspx?type=4a95e252-4d8c-489e-9eaf-bca6dc622470&date=FilterAll
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Der er en intern forståelse af, hvilke hensyn der 

skal prioriteres og ligge til grund for diskretionæ

re beslutninger, fx beslutninger om ekstraordinært 

at udvide åbningstiden i Kronos. Dette suppleres 

af interne, nedskrevne overvejelser omkring ud

skydelse af åbningstiden som følge af specifikke 

hændelser samt konsekvenser for afviklingerne af 

værdipapirer og detailbetalinger.

Forbedringspotentiale vedrørende princip 23
Der findes ikke klare, skriftlige interne retnings

linjer for, hvilke hensyn der prioriteres ved diskre

tionære beslutninger, herunder hvilke forhold 

der kan forårsage en udvidelse af åbningstiden, 

og hvordan interessekonflikter i forbindelse med 

diskretionære beslutninger håndteres. National

banken har planlagt at etablere sådanne skriftlige 

retningslinjer for Kronos2, der implementeres i 

april 2017. Relevante aspekter vil blive delt med 

deltagerne, herunder i hvilke situationer, dis

kretionære indgreb kan forventes.

Bemærkning til princip 23 (1)
Det bør overvejes, hvordan hovedelementer i  

forretningsvidereførelsesplaner bedst deles med 

deltagere og relevante interessenter. Det er vigtigt, 

at der er tilstrækkelig åbenhed omkring planer 

for krisehåndtering, så relevante interessenter har 

klarhed over deres rolle i ekstreme situationer, 

hvor planerne skal aktiveres.

Bemærkning til princip 23 (2)
Offentliggjorte data for transaktioner i Kronos kun

ne være lettere tilgængelige for interessenter, og 

det kan overvejes at offentliggøre yderligere data 

for Kronos, fx driftsstatus, samt øge frekvensen.
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4.

FORBEDRINGS 
POTENTIALER OG PLAN  
FOR OPFØLGNING

Tabel 2 indeholder en liste over de principper,  

hvor der er identificeret et forbedringspotentiale.  

Tabellen indeholder endvidere en plan for, hvornår 

Nationalbanken forventer at følge op på disse.

Forbedringspotentiale vedrørende Kronos’ efterlevelse af principperne Tabel 1

Princip Forbedringspotentiale Opfølgning 

3 Håndteringen af risici som følge af gensidige afhængigheder 
mellem FMI’er lever ikke op til kravene i princip 3. Natio
nalbanken har sammen med VP og Finansrådet påbegyndt 
etableringen af et samarbejde om at styrke arbejdet med at 
identificere og håndtere risici som følge af gensidige afhæn
gigheder på tværs af systemer. Nationalbanken har en central 
rolle i den finansielle infrastruktur og har derfor, efter aftale 
med VP og Finansrådet, taget initiativet i forbindelse med 
etableringen af det tværgående samarbejde.

Der er etableret et formelt sektorsamarbejde 
inden udgangen af 2016.  
Nationalbanken er drivkraft i etableringen  
og deltager aktivt i samarbejdet.
Der er i regi af samarbejdet udarbejdet en 
fælles risikovurdering inden idriftsættelsen af 
Kronos2 i april 2017.

17 Den aftalte genetableringstid for Kronos efter driftsforstyrrel
ser eller nedbrud lever ikke op til de skærpede krav i princip 
17. Ved idriftsættelsen af Kronos2 på den isolerede driftsplat
form, er det planlagt, at den aftalte genetableringstid nedbrin
ges fra fire timer til maksimalt to timer.

Genetableringstiden nedbringes til maksimalt 
to timer ved idriftsættelsen af Kronos2 og 
den isolerede driftsplatform i april 2017.

19 Der er foretaget en kortlægning af indirekte deltageres afvik
ling via direkte deltagere i Kronos. Det skal analyseres nærme
re, om der er risici forbundet hermed, og om der er behov for 
tiltag, der imødegår disse.

Risici behandles inden udgangen af 2016.

23 Der findes ikke klare, skriftlige interne retningslinjer for, hvilke 
hensyn der prioriteres ved diskretionære beslutninger, herun
der hvilke forhold der kan forårsage en udvidelse af åbningsti
den, og hvordan interessekonflikter i forbindelse med diskre
tionære beslutninger håndteres. Nationalbanken har planlagt 
at etablere sådanne skriftlige retningslinjer for Kronos2, der 
implementeres i april 2017. Relevante aspekter vil blive delt 
med deltagerne, herunder i hvilke situationer, diskretionære 
indgreb kan forventes.

Retningslinjerne udarbejdes inden idrift
sættelsen af Kronos2 i april 2017.
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