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Rating Agentur

OVER ONS
Creditreform Rating AG behoort tot de wereldwijd opererende Creditreform Groep en
is één van de leidende ratingbureau's in Europa. Objectiviteit, transparantie en onafhankelijkheid bepalen ons handelen.

Wij

zijn specialisten in het inschatten van kredietrisico's en bieden ratings en

risicomanagement-oplossingen aan kapitaal- en kredietverstrekkers.
Ondernemers weten zich met onze ratings wereldwijd verzekerd van het vertrouwen
van investeerders en zakenrelaties; zij profiteren van onze outsourcingsoplossingen
en vertrouwen voor hun kredietprocessen op onze risicoanalyses. Kapitaalverstrekkers, financiële dienstverleners en -instellingen, evenals ondernemingen vertrouwen op
de uitkomsten van onze risicomanagement tools.
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Het belangrijkste uitgangspunt bij ons werk is de kwaliteit
van onze producten en diensten. Al in 2009 zijn wij door
de Duitse toezichthouder voor financiële dienstverleners
(BaFin) op basis van Basel II erkend als ECAI (External
Credit Assessment Institution). Bovendien zijn wij overeenkomstig EU-verordening 1060/2009 door de ESMA

(European Security & Market Association) geregistreerd
EU-ratingbureau en is ons balansratingsysteem door de
Europese Centrale Bank erkend als rating tool. Institutionele beleggers gebruiken overeenkomstig de voorschriften van Solveny II en de toezichthouders onze ratings navenant voor hun beleggingspolitiek.

Creditreform Rating AG –
Producten en dienstverlening
KAPITAALMARKTRATINGS

OUTSOURCING VAN
RATINGPROCESSEN

• Ondernemingsratings

• Input jaarrekeningen

• Emissieratings

• ECB rating tool

• Ratings van
covered bonds

• Balansratings

• Structured
finance ratings

• Risicoclassificatie

ADDITIONELE
RISICOANALYSES

• Brancheanalyses en
branchebenchmarks
• Portfolionanalyses
en monitoring

• Bankenratings

De kern van ons succes zijn onze medewerkers, die over
vele jaren werkervaring beschikken en natuurlijk onze
klanten. We zijn ons zeer bewust van onze verantwoordelijkheid tegenover hen en tegenover investeerders en andere deelnemers aan het economische verkeer. Om het

vertrouwen in onze dienstverlening nog verder te laten
toenemen hebben we onszelf heldere gedragsregels opgelegd.
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KAPITAALMARKTRATING
Dankzij de constante hoge kwaliteit en duidingskracht
staan onze ratings in een hoog aanzien bij beleggers in
binnen en buitenland, maar ook bij de beoordeelde
ondernemingen zelf. In Europa zijn wij marktleider in het
“raten” van MKB obligatieleningen en –fondsen. Aan de
basis van dit succes staan de hoge eisen die we in lijn met
de EU verordening 1060/2009 aan ons zelf stellen op het
gebied van transparantie, objectiviteit en betrouwbaarheid. De geldende toelatingsvoorwaarden om geregistreerd te worden eisen van ratingbureaus het bewijs dat
hun analisten kwantitatieve en kwalitatieve risico’s inderdaad kunnen beoordelen en dat hun ratingprocessen
systematisch zijn. Onafhankelijkheid, objectiviteit en de
systematische inzet van de ratingmethodiek zijn namelijk,
naast financiële robuustheid, essentiële bestanddelen
voor een ratingbureau om tot registratie te worden
toegelaten. Dankzij een nauwgezet eigen monitoringsproces worden de ratingactiviteiten permanent door de
toezichthouder gevolgd en geanalyseerd. Faalpercentages
en migratietabellen documenteren de kwaliteit van de
gepubliceerde ratings.
Wij bieden ratings voor diverse aanleidingen, doelgroepen
en assetklassen.

Ondernemingsratings/emittentenratings
De ondernemings- of emittentenrating beoordeelt de
kredietwaardigheid van een onderneming als geheel en
verschaft potentiële investeerders en zakenrelaties een
betrouwbaar beeld van de toekomstige capaciteit om
rente en aflossing van schulden te kunnen opbrengen. De
rating is sterk toekomstgericht en maakt de waarschijnlijkheid van onze inschatting, dat alle verplichtingen kunnen
worden nagekomen, goed zichtbaar. Evaluatie van
toekomstig beleid en van de budgetten van ondernemin-
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gen is daarom van grote betekenis voor de rating. Het
ratingproces wordt door een team van gespecialiseerde
analisten uitgevoerd en integreert kwantitatieve en kwalitatieve analyses. Onze analisten zijn daartoe continu in
overleg met de betrokken ondernemingen en bespreken
de relevante aspecten met het management. Het
resultaat van een rating wordt vervolgens door een
ratingcomité gecontroleerd en bewaakt. Dit comité is de
waarborg dat aan onze hoge kwaliteitseisen wordt voldaan en dat de rating in overeenstemming met de geldende methodiek is uitgevoerd. In de op de rating aansluitende monitoringsperiode worden actuele ontwikkelingen bij
de betrokken onderneming gevolgd en geregistreerd.
Indien daartoe aanleiding is kan de rating tijdens die periode worden aangepast.

Ratings van obligaties/emissieratings
(in het bijzonder covered bonds)
Basis voor de rating van leningen aan ondernemingen, de
zogenaamde covered bonds, is de ondernemingsrating
van de emittent. Met emissieratings worden aanvullend
nog specifieke condities beoordeeld om de risico’s voor
de beleggers te bepalen. De rating van covered bonds is
de analyse van de juridische structuur tussen de emittent en de overige partijen, zoals fonds, trustees, of
initiatiefnemers. Naast analyse van de cash flows door
middel van stress scenario’s, wordt ook een analyse
gemaakt van de ingebrachte vermogensbestanddelen of
activa, waaronder o.a. vastgoed, schepen, grondstoffen,
deelnames of krediet- en vorderingenportfolio’s vallen.
Ook speciale vormen als fondsachtige portfoliostructuren komen voor rating in aanmerking. Zo biedt

Creditreform Rating AG bijvoorbeeld ook een
oplossing voor de beoordeling van pandbrieven.

Structured finance ratings
Structured finance ratings staan voor de waardering van tranches van fondsstructuren, zoals
Asset Backed Securities (ABS) en Credit
Linked Notes (CLN), op basis van leasevorderingen, handelsvorderingen, kredieten of
vastgoedfinancieringen. Hierbij worden,
gebruikmakend van stress scenario’s met
behulp van geaccepteerde technieken als
Monte Carlo simulaties, de cash flows geanalyseerd. Zowel interne data van de bank of
onderneming als data van de Creditreform
Rating AG worden daarbij in de analyses
betrokken. Om risico’s uit de omgeving van
de emissie niet te veronachtzamen worden
via interne analyses ook de juridische structuren van de emissie, evenals de betrokken
partijen geanalyseerd.

Bankenratings
Voor banken zetten wij een speciaal voor deze
sector ontwikkelde ratingmethodiek in, waarmee het
financiële weerstandsvermogen wordt gemeten. Een
beoordeling dus van de capaciteit van de bank om
financieringen met zekerheid te kunnen verlenen.
Deze bankenrating kan worden uitgevoerd als op zich
zelf staande rating, maar ook als schaduwrating in het
kader van specifieke bancaire emissies, zoals structured
of covered bonds.

Ratingschaal of propability of default (PD)
De uitkomst van de rating wordt weergegeven op
basis van de internationaal gebruikelijke schaal van
(AAA tot D of AAAsf tot Dsf bij gestructureerde
financieringen en AAAF tot DF bij fondsen). Als
bijzonderheid geeft Creditreform Rating AG bij
ratings ex ante de uitvalwaarschijnlijkheid weer
door middel van concrete percentages.

Ratings van deelcertificaten en fonds
Bij ratings van deelcertificaten gaat het om de
beoordeling van de kredietwaardigheid van fondsen. Daarbij kunnen diverse objecten aan de orde
komen. Zo kunnen leningen, pandbrieven, kredietof handelsvorderingen of vastgoed een onderdeel
vormen van een fonds. De rating geeft de kwaliteit van
het fondsmanagement aan en prognosticeert de rendementen en de terugbetaling van het ingelegde kapitaal.
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Naast de kapitaalmarkt- of ondernemingsrating bieden wij ook outsourcing van ratingprocessen en
risicoanalyses aan. Deze dienen ter ondersteuning van kredietverschaffers bij hun krediet- of debiteurenmanagement en de inschatting van de kwaliteit en de kredietwaardigheid van hun zakelijke relaties.

OUTSOURCING VAN RATINGPROCESSEN
Input jaarrekeningen
Bij de beoordeling van de kredietwaardigheid en de
bestaanszekerheid van een zakelijke relatie vormt de
jaarrekening een wezenlijk onderdeel. Het voor de
kredietbeoordeling juist interpreteren en waarderen van
een jaarrekening vereist specialistische kennis. Creditreform Rating AG ondersteunt u hierbij met behulp van
geautomatiseerde invoer en vastlegging van de jaarrekeninggegevens. Daarbij voldoen wij aan alle wettelijke
eisen en de “best practices” van risicomanagement. Wij
bieden u digitalisering van jaarrekeningen uit elke taal en
boekhoudregels aan die wij naar een uniform format voor
het raten kunnen omzetten. In het geval van uiteenlopende valuta’s houden wij ook rekening met dagkoersen.

De risicoclassificatie geschiedt aan de hand van 19
schalen (CR1 tot en met CR 19). Aan elke risicoklasse
wordt een één- of meerjarige uitvalwaarschijnlijkheid
toegewezen conform Basel II.

Processtappen

Jaarrekeningen

Ratingsysteem
ECB ratingtoolprovider / balansrating

Naar grootte

Voor het bepalen van kredietrisico’s wordt – naast jaarrekeningen – ook nog additionele informatie verwerkt. De
weging van alle gegevens is afhankelijk van de omvang van
de onderneming, de branche en de gedetailleerdheid van
de beschikbare informatie. Onze balansrating is gebaseerd op de modernste mathematisch statistische werkwijzen en beschikt over een hoge graad aan informatievoorziening en voorspellingskracht. Om de stabiliteit op
langere termijn veilig te stellen wordt het ratingsysteem
jaarlijks gecontroleerd op kwaliteit en indien nodig getoetst aan bestaande normen.
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Naar branche

Ratingresultaat

RISICOANALYSES
Ter complettering van onze dienstverlening in creditmanagement bieden wij aan onze klanten ook individuele
risicoanalyses aan. Onze services verdelen wij hierbij in
drie categorieën.

Portfolioanalyses en branchebenchmarks

Regio

Branche

Portfolio

Analyse van debiteurenportfolio’s levert inzicht op in de
uitvalrisico’s van al uw klanten. Vergelijking van uw eigen
portfolio met een referentieportfolio helpt het beoordelen van uw positie. Zo worden concrete verliesrisico's
voorspeld met betrekking tot debiteurenvorderingen,
omzetten of huuropbrengsten. Met onze monitoringservice worden uw bestandsrisico’s duurzaam bewaakt.

De producten van Creditreform Rating AG kennen
verscheidene graden van detaillering. Onze diensten
dekken de hele range van risicoanalyses af, van gestandaardiseerde gedetailleerde brancheanalyses tot individuele portfolioanalyses. Onze regio- en brancheanalyses
zijn gebaseerd op de omvangrijke Creditreform databank
met gegevens over financiën, betaalgedrag en andere
gestructureerde data.

Brancheanalyses en marktpotentie
Branche-informatie is een belangrijk onderdeel bij de
beoordeling van de prestaties van een onderneming.
Bovendien verschaffen branche-analyses ondernemingen
de mogelijkheid zich binnen hun eigen branche te positioneren tegenover hun concurrenten. Het onderkennen
van marktstructuren maakt ook een meer doelgerichte
toetreding tot een bepaalde markt mogelijk.
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Contact in Nederland:
Contactpersoon:
Telefoon:
Mobiel:
Email:

Witt Rating Advisory B.V.
Mozartlaan 11
3131 ES Vlaardingen
Fritz Witt CRA
+31 10 2489680
+31 6 53387551
info@wittratingadvisory.nl

Creditreform Rating AG
Hellersbergstraße 11
41460 Neuss
Tel.: +49 2131 109 626
Fax: +49 2131 109 627
E-Mail: info@creditreform-rating.de
www.creditreform-rating.de
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