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Agenda
Introduktion

Presentation av föreskrifterna

EBA - nya och kommande riktlinjer

Frågor



Varför nya föreskrifter?



Genomgång av föreskrifterna 

Elisabeth Siltberg, rådgivare, Kredit- och operativa risker

Jenny Lundberg, jurist, Bankrätt



Rättsliga kartan



Regelverket om riskhantering

6 kap. LBF

FFFS 2014:1

Kreditrisk-
föreskrifterna

Kreditinstitut Värdepappersbolag

8 kap 4 § LV

FFFS 2017:2 

Kreditrisk-
föreskrifterna

3 kap. 1 § 1 st 7

3 kap. 1 § 2 st

3 kap. 2 § 1 st



Kreditprövning, kreditbeslut och jävskrediter

8 kap. LBF

Kreditrisk-
föreskrifterna



Det här kommer vi gå igenom
Styrning och ansvar

Identifiering och mätning

Kreditprövning, kreditbeslut och omprövning

Krediter med förhöjd risk

Jävskrediter



Styrning och ansvar



Riskaptit, riskstrategi och 

riskkultur som styrmedel för 

kreditrisk



Vad menas med 

ändamålsenliga interna 

regler?





Vad är skillnaden mellan 

första och andra paragrafen?



Måste alla använda begrepp 

som PD och LGD?



Kreditprövning, 

kreditbeslut och 

omprövning



Vad menas med att ett 

företags kreditprövning ska 

baseras på väldefinierade 

kriterier?



Samlimitering 



Kunder med inbördes 

anknytning 



Krediter som lämnas i en 

annan valuta än den som 

kredittagaren har sin 

huvudsakliga intjäning i och 

där kredittagaren saknar 

naturlig valutasäkring



Omprövning –

riskhantering eller 

kreditprövning?



Krediter med förhöjd risk



Krediter till en jävskrets



Krediter till en jävskrets

Tillämpningsområde 

Förtydliganden i föreskrifterna

- Ledande ställning

- Väsentligt ekonomiskt intresse



Vad händer nu?



Riktlinjer från EBA



Nr 2017/06
Riktlinjer för kreditinstituts riskhanteringsmetoder och redovisning av förväntade 

kreditförluster

Utgår från artiklarna 74 och 79 b) och c) i CRD 4

Redovisningsperspektiv: IFRS 9

Kapitel 4.2.1 (princip 1): Ledningsorganets och den högre ledningens ansvar

Kapitel 4.2.2 (princip 2): Sunda metoder för förväntade kreditförluster

Kapitel 4.2.3 (princip 3): Process för riskklassificering och gruppering av kreditrisk.





Nr 2018/06
Guidelines on management of non performing and forborne exposures

”Riktlinjer om hantering av nödlidande krediter och krediter med låneeftergifter”?

ECOFIN, juli 2017: Action Plan for tackling Non-Performing Loans in Europe”

> 5% andel NPL brutto => riktlinjernas kapitel 4 och 5 är direkt tillämpbara:

– NPE-strategi

– Workout-enheter 

Hantering av krediter med låneeftergifter

Kriterier för nödlidande krediter samt krediter med låneeftergifter 

Principer för nedskrivning och bortskrivning                                   

Värdering av säkerheter kopplade till nödlidande krediter



Nr 2019/xx
Guidelines on Credit granting and monitoring

Styrning

Kreditgivning 

Hantering/Uppföljning (Monitoring)

Värdering



Kommentarer



Frågor?




