
   
DAG 1 

  Emne  Beskrivelse  

Blok 1  

Kredit i banker  

Emnet kreditproces og -risiko i banker har til formål at præsentere og 
gennemgå væsentlige definitioner og sammenhænge, som vil danne et 
udgangspunkt for de udvalgte emner i løbet af undervisningsdagene.   

  
Emnet inkluderer en introduktion til særlige forhold for arbejde med 

kreditrisiko i DK samt et indblik i aktuelle fokuspunkter i branchen. Dette er 
bygget på CR’s erfaringer på tværs af banker og kendskab til det danske 

Finanstilsyn.  
  

Stikord: Nedskrivninger, Kapitalkrav, Forsvarslinjer, Kreditgivningsproces, 
Modelanvendelse, Data, IRB og IRB-banker, Realkredit, Datacentraler, 

Finanstilsynet, etc.  

Regulering og 
governance  

Efter introduktionen til de grundlæggende definitioner og sammenhænge i 
kreditrisiko vil emnet regulering og governance mere konkret beskrive de 

lovgivningsmæssige vilkår.   
  

Herefter introduceres hovedprincipperne i sund governance særligt med 
fokus på governance i modeludvikling som er et skridt på vejen til sikring af 

compliance.  
  

Stikord: Basel, CRR, EBA, IFRS 9, Finanstilsynet, Ledelsesbekendtgørelsen, 
etc.  

Blok 2  

Kredit-
beslutnings-

proces  

Forståelse for elementerne i en kreditbeslutningsproces. Introduktion til de 
overordnede lovgivningsmæssige krav der er til denne proces, samt hvilke 
muligheder der opstår gennem bedre brug af data i både digitaliserings- og 

automatiseringsøjemed   
  

Denne del af undervisningen vil derudover koble flere af risikoparametrene 
ned mod det dagligdagsarbejde der driver udlånsporteføljen.  

  
Stikord: Kreditproces, lovgivning, automatisering, dataopsamling, etc.  

Data  

Emnet data vil indebære en gennemgang af væsentlige dataforberedende 
opgaver, som er essentielle for at skabe et godt fundament for udviklingen af 

en hensigtsmæssig og performende risikoparametermodel (PD, LGD, CF).  
  

Denne del af undervisningen vil desuden udgøre et bindeled mellem 
opsamling af data og anvendelsen af den.  

  
Stikord: Opsamling, definitioner, datakvalitet (datadimensionerne), 

repræsentativitet, modellering, overvågning, etc.  
  Opsamling  Vi samler op på hovedpointerne fra dagen og vender spørgsmål i plenum.  

 
  



   

DAG 2  
  Emne  Beskrivelse  

Blok 1  

Generel 
modellering  

Dag 2 starter med en introduktion til generel modellering og de principper 
som gør sig gældende på tværs af risikoparametermodeller (LGD, PD, CF).   

  
Emnet vil indebære en trin-for-trin gennemgang, som inkluderer eksempler 
på modelleringsmetoder herunder både den aktuelle markedspraksis, men 

også mulige nye tilgange.  
  

Stikord: Singlefaktoranalyse, multifaktoranalyse, repræsentativitet, 
ekspertmodeller, logistiske regressioner, Machine Learning, etc.  

PD-estimering  

Emnet PD-estimering går i dybden med de særlige overvejelser, som går ind 
i udviklingen af en PD-model. Dette inkluderer bl.a. segmentering, sampling, 

valg af observationsperioder samt stillingtagen til rating filosofi og 
kalibreringsfilosofi mm.  

  
Stikord: Direkte estimering, rating, ansøgningsmodel, balanced sample, 

overlappende estimeringsvinduer, data i 90’erne, etc.  

Blok 2  

LGD-estimering  

Emnet LGD-estimering går i dybden med de særlige overvejelser der bør 
gøres i forbindelse med udvikling af en LGD-model. Dette inkluderer bl.a. 

referencedatasættet, segmentering, in-default modeller og downturn mm.  
  

Stikord: Building block metode, direkte estimering, sikkerheder, cure rate, 
inddrivelseshistorik, etc.  

Model-
risikostyring  

(Model Risk 
Management)  

Slutteligt gennemgås forskellige aspekter af modelrisikostyring. Her 
gennemgår vi et typisk scope for en monitorering og en validering, herunder 

både omfang og eksempler på tests. Testene gennemgås for at dele 
betragtninger om eventuelle begrænsninger ved de enkelte tests og 

muligheder for supplering af andre tests.  
  

Stikord: Validering, monitorering, årshjul, issue management, rangordning, 
backtest, væsentlige delsegmenter, benchmark mm.   

  
Afrunding  

Vi afrunder de to dage med åbne drøftelser og spørgsmål i plenum og får 
rundet af på eventuelle uafsluttede emner.  

  
 


