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Prezentare generala ICAP Romania

 ICAP Romania este specializată in furnizarea de servicii de management al riscului de
creditare ajutând companiile și instituțiile financiar-bancare să identifice și să gestioneze
riscul implicat în tranzacțiile comerciale.



ICAP Romania s-a infiintat in anul 2008, ca filiala a ICAP Group - cel ai mare grup de
Consultanta si Informații pentru Afaceri din sud-estul Europei, cu prezență în România,
Grecia, Bulgaria, Serbia, Cipru și Turcia.

 ICAP Group cu experienta de 50 ani in domeniul managementului si evaluarii riscului
comercial, este recunoscut ca agenție de rating de către Autoritatea Europeană pentru
Valori Mobiliare și Piețe, și este partenerul exclusiv al Dun & Bradstreet în România, Bulgaria
și Grecia.
 Agentie de Evaluare a Riscului de catre Autoritatea Europeana a Pietelor si Titlurilor de Valoare
(ESMA)
 Sursa pentru Evaluarea Riscului de Creditare, de catre Banca Centrala Europeana, in cadrul
mecanismului Eurosistemului de Evaluare a Creditelor (ECAF)
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Baza de date ICAP si valoarea informatiilor
ICAP DataBank

SURSE
Institutiile Oficiale,
Publice,
Parteneriate

METODOLOGIE
Risk Rating, Limita de
Credit

TEHNOLOGIE
Actualizarea datelor,
Crawlere

ICAP DataBank

1.800.000 companii, 1.050.000 companii active, 600.000 bilanturi / date financiare, minim 10 ani
istoric financiar, status, date de contact, activitati, actionari, administratori, participatii, afilieri,
date negative, garantii reale, insolvente, procese comerciale

Procesul de gestionare a riscului de creditare
Selectarea pietei (lista
de companii,
segmentare, targetare)

Schimbarea politicii
comerciale (termen de
plata, modalitate de plata)
in functie de
comportamentul clientului

Proces de colectare
(early – late)

Evaluarea clientului
potential inainte de
colaborare

Monitorizarea clientilor
existenti in functie de
expunere
3

Procesul de gestionare a riscului de creditare
Liste de companii
selectate pe orice criterii
care evidentiaza nivelul
riscului de a colabora si
studii financiare

Selectarea pietei

icapb2b
Platforma online
pentru rapoarte de
evaluare

ICAP DataBank

Schimbarea politicii
Evaluarea clientului
comerciale
potential
ICAP Trade Exchange
Dun & Bradstreet WORLDBASE
Rapoarte
internationale
Monitorizare
internationala
Rapoarte de tara

Training pentru
colectarea eficienta
a createlor
Proces de colectare

icapalert
Sistem automat de
alertare

Monitorizarea
clientilor existenti
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Evaluarea clientilor si a prospectilor in functie de expunerea
companiei si de riscul potential asumat
Clienti existenti

Clienti potentiali
Analiza factorului de risc:
rating al companiei si limita
de credit eliberata de o
companie specializata

Verificare in plus a
proceselor comerciale si
de insolventa, datorii la
stat, incidente de plata

Verificarea informatii
lor de baza:
financiare, Status
Recom/ ANAF, BPI

Clienti

mari

Monitorizarea in plus a
schimbarii de actionari /
administratori

Zona clienti
medii

Zona clienti mici

Monitorizarea in plus a
proceselor de insolventa
si comerciale, incidente
de plata

Monitorizarea
informatiilor vitale:
status Recom /
ANAF, BPI
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Evaluare Rating ICAP
ICAP foloseste o scala de rating cu zece clase de risc. Cu cat ratingul este mai apropiat de clasele
superioare (A – B), cu atat probabilitatea de nerambursare si riscul de faliment sunt mai mici.

Algoritmul ICAP de evaluare a probabilitatii de default ia in calcul indicatori de activitate, de finantare si de
crestere economica printre care enumeram partial: modul de onorare a obligatiilor curente, cifra de afaceri,
numar de angajati, profit, capitalurile proprii, disponibilul de numerar, incidente de plata, lichiditatea,
gradul de indatorare, durata incasarii creantelor, durata rambursarii datoriilor, rentabilitatea capitalului
angajat, dependenta financiara.
N.C. – Not Calculated: Compania nu poate fi incadrata intr-o categorie de rating. NC nu reprezinta o clasa de risc, ci
cuprinde companiile carora nu le poate fi atribuit un rating.
N.T. – Not Trading Compania nu realizeaza tranzactii. NT nu reprezinta o clasa de risc, ci cuprinde companiile care si-au
incetat activitatea comerciala.

6

Beneficiile unui serviciu online de rapoarte de evaluare

ICAP actualizeaza toate datele live la momentul
interogarii:



Rapoartele sunt disponibile online 24/24, pentru
utilizatori multipli;














Informatiile sunt actualizate live, la momentul
interogarii din toate sursele;



Conectare directa cu Recom baza de date,
independenta fata de site-ul Recom;



Durata de download - maxim 1 minut;



Risk Rating si limita de credit online, ICAP fiind
singura companie de pe piata romaneasca ce ofera
acest serviciu online;



Echipa de analisti financiari ce stau la dispozitia
clientului pentru analiza offline

Status-semnal RECOM
Atribut fiscal ANAF
Status ANAF
Garantii reale Romarhiva
Incidente de plata CIP
Sediu, activitate CAEN, capital RECOM
Actionari, administrator RECOM
Procese de insolventa portaljust
Proceduri de insolventa BPI
Procese comerciale portaljust
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Exemplu de raport online Basic Plus

CONȚINUT RAPORT
Date de contact + Profil companie

BASIC PLUS


Status RECOM + Status ANAF

Actualizare live

Status INSOLVENTA

Actualizare live

Activităţi conform CAEN



Angajaţi



Acţionari

Actualizare live RECOM

Administratori

Actualizare live RECOM

Afilieri (relaţionările acţionarilor)

din baza ICAP

Participaţii (relaţionările companiei)

din baza ICAP

Garanţii Reale

Actualizare live

Indicatori financiari negativi



Datorii restante la stat



Procese de Insolvenţă (bilunar)



Date financiare Bilanţ



Incidente de plată
Rate financiare



Accesati instant informatiile de care aveti nevoie
inainte de a lua deciziile corecte.
Raportul ONLINE Basic Plus reprezinta un set de
informatii esentiale, utile pentru verificarea clientilor /
prospectilor, in baza datelor oficiale, disponibile public
 Acces online instant la informații despre toate
companiile din România
 Verifică dacă o companie există și află mărimea și
activitatea acesteia
 Înţelegerea structurii organizatorice a oricărui
prospect, client, furnizor
 Înţelegerea relationarilor dintre diferiţi membri ai
unui grup de companii
 Perspectiva comportamentului in afaceri al
prospectilor / clientilor
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Alerta – Monitorizarea companiilor

Alerta / Monitorizare ICAP
ofera informatii cu privire la
modificarile ce au aparut in
situatia financiara a clientilor /
partenerilor de afaceri cu
scopul de a imbunatati procesul
decizional si de a reduce riscul

Monitorizati informatii specifice, în functie
de prioritatea data unor grupuri specifice
de clienti.
Puteti împărti portofoliul de clienti, in
functie de continutul monitorizat:
9

Trend-ul pe piete avansate din punctul de vedere al gestionarii
riscului de creditare: Programul Trade Exchange

 Continuand sa lanseze noi proiecte si servicii pe piata romaneasca, ICAP prezinta
urmatoarea inovatie in domeniul managementului riscului de credit:

Singura retea de partajare a informatiilor de credit din Romania, dezvoltata si
implementata de ICAP pe baza experientei cu programe similare la nivel mondial, a
partenerului strategic Dun & Bradstreet.
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De la o imagine izolata a companiei la profilul ei in relationarea
cu toti furnizorii
D&B
baza mondiala de date
tranzactionale

Partener 1
Profil tranzactional
al clientilor
existenti si
potentiali

Partener 2

Partener 3
Partener 4
Data input
Imagine izolata

Procesare si analiza date

Evaluare & Rapoarte
Profil avansat in piata

Cunoasterea profilului tranzactional avansat al unei companii
permite prezicerea cu acuratete a comportamentului sau la plata
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D&B TRADE EXCHANGE
Programe Trade Exchange in toata lumea

IN LUME

 D&B are peste 40 de ani de experienta in operarea programe lor Trade Exchange
 In prezent, D&B Trade Exchange functioneaza in 22 de tari din Europa si in 40 in intreaga
lume
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Sumar - Avantaje
ICAP ofera o analiza simpla si clara a datelor, dupa un proces complex de generare a analizei

 Sumarizare date criptice sau in volum prea mare [status Recom, proceduri BPI, procese]
 Cele mai avansate metode tehnologice de livrare a informatiei
• Canal pentru livrare volume mari de date – Webservice
• Monitorizare in sistem alerta
• Solutii dezvoltate pe specificul sectorului de activitate / al clientilor mari

 Studii de sector / de competitie / de portofoliu de clienti
 Program de actualizare trimestriala a intregii baze de date
 Programe inovative de de gestionare a riscului de creditare (Trade Exchange)
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Solutii ICAP Romania

Va multumim!

www.icap.ro
info@icap.ro
Tel. 021 206 24 60

