
 

  23/06/15 | ESMA/2015/609 

 

Retningslinjer og henstillinger 
Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal 

indsende til ESMA 

 



 
 
 

 

1 

 

1 Indholdsfortegnelse 

1 Anvendelsesområde ....................................................................................................................................... 3 

2 Definitioner ...................................................................................................................................................... 3 

3 Formålet med retningslinjerne ........................................................................................................................ 3 

4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser .................................................................................................... 3 

5 Indhold af de periodiske oplysninger............................................................................................................... 3 

5.1 Finansielle indtægter og omkostninger (pr. type kreditvurdering og på individuelt og 

konsolideret grundlag) ....................................................................................................... 4 

5.2 Personaleudskiftning, ledige stillinger og vigtige forfremmelser ............................... 5 

5.3 Personale i antal fuldtidsbeskæftigede .................................................................... 5 

5.4 Interne klager indgivet til complianceafdelingen ...................................................... 5 

5.5 Referater af administrations- og tilsynsorganernes møder, udtalelser fra uafhængige 

menige medlemmer af administrations- og tilsynsorganerne og rapporter indgivet til 

administrations- og tilsynsorganerne .................................................................................. 5 

5.6 Retssager, voldgiftssager og andre tvistbilæggelsessager ...................................... 6 

5.7 Potentielle og faktisk identificerede tilfælde af manglende overholdelse af CRA-

forordningen og iværksatte foranstaltninger ....................................................................... 6 

5.8 Organisationsdiagrammer ....................................................................................... 6 

5.9 Compliance, intern revision, risikostyring ................................................................. 7 

5.10 Firma-it-strategi ....................................................................................................... 7 

5.11 Andre områder ........................................................................................................ 7 

5.12 Underretning om væsentlige ændringer af betingelserne for den første registrering 7 

5.13 Beregning af kreditvurderingsbureauernes tilsynsafgifter og markedsandele .......... 8 

5.14 Beregning af et kreditvurderingsbureaus markedsandel .......................................... 9 

6 Bilag 1: Resumé af de periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA ....... 11 

 

  



 
 
 

 

2 

 

Anvendte akronymer 

 

CRA-forordningen Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 

(senest ændret ved forordning (EU) nr. 462/2013) 

CRA Kreditvurderingsbureau 

ESMA Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed 

HR Personaleadministration 

IR Intern revision  
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1 Anvendelsesområde 

Hvem? 

1. Disse retningslinjer finder anvendelse på kreditvurderingsbureauer registreret i EU. 
Retningslinjerne finder ikke anvendelse på godkendte kreditvurderingsbureauer. 

 
Hvornår? 

 
2. Retningslinjerne træder i kraft to måneder fra datoen for offentliggørelsen heraf på alle 

EU's officielle sprog på ESMA's websted. 

2 Definitioner 

3. ESMA-forordningen: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 
24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske 
Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og 
om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF. 

 

3 Formålet med retningslinjerne 

4. Retningslinjerne fastsætter, hvilke oplysninger kreditvurderingsbureauerne bør indsende 
med henblik på ESMA's løbende tilsyn med kreditvurderingsbureauerne. Retningslinjerne 
klarlægger endvidere ESMA's forventninger til de oplysninger, der bør indsendes til ESMA 
med henblik på beregning af tilsynsafgifter og kreditvurderingsbureauernes 
markedsandele. 

 

4 Efterlevelses- og indberetningsforpligtelser 

5. Dette dokument indeholder retningslinjer udstedt i henhold til artikel 16 i ESMA-
forordningen. I overensstemmelse med artikel 16, stk. 3, i ESMA-forordningen skal 
deltagerne på det finansielle marked bestræbe sig bedst muligt på at efterleve disse 
retningslinjer og henstillinger. 

 

5 Indhold af de periodiske oplysninger 

6. Dette afsnit fastlægger, hvilke periodiske oplysninger kreditvurderingsbureauerne bør 
indsende til ESMA henholdsvis hvert kvartal, hvert halve år og hvert år. Oplysningerne bør 
indsendes senest en måned efter udgangen af det pågældende kvartal. 
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Periode Frist for indsendelse 

1. kvartal 20xx (til og med 31. marts 20xx) 30. april 20xx 

2. kvartal 20xx (til og med 30. juni 20xx) 31. juli 20xx 

3. kvartal 20xx (til og med 30. september 20xx) 31. oktober 20xx 

4. kvartal 20xx (til og med 31. december 20xx) 31. januar 20x(x+1) 

 

7. Bemærk, at når der identificeres potentielle overtrædelser af CRA-forordningen, som 
indebærer en risiko for eksisterende kreditvurderingers integritet og objektivitet (herunder 
eventuel svigagtig adfærd eller andre uregelmæssigheder (f.eks. en medarbejders eller 
leders pligtforsømmelse)), er det i kreditvurderingsbureauernes interesse omgående at 
underrette ESMA herom. Kreditvurderingsbureauerne bør være opmærksomme på, at 
manglende underretning af ESMA i tilfælde, hvor der konstateres en overtrædelse, 
forhindrer virksomheden i at nyde godt af den formildende faktor, som fremgår af bilag IV, 
afsnit II, punkt 3, i CRA-forordningen (»Hvis kreditvurderingsbureauets øverste ledelse 
hurtigt, effektivt og i fuldt omfang har underrettet ESMA om overtrædelsen, anvendes en 
koefficient på 0,4.«). 

 
8. Det er ikke ESMA's hensigt, at et kreditvurderingsbureau skal krænke retten til fortrolighed 

ved at indsende de periodiske oplysninger, der er omfattet af disse retningslinjer. 
 
 
A. Kvartalsvis indsendelse af oplysninger 
 

5.1 Finansielle indtægter og omkostninger (pr. type 

kreditvurdering og på individuelt og konsolideret grundlag) 

9. ESMA bør modtage oplysninger om kvartalsvise indtægter pr. i) type kreditvurdering og ii) 
omkostninger. 

 
10. Kvartalsvise indtægter fordeles på følgende typer kreditvurderinger: ikke-finansielle 

virksomheder, finansielle virksomheder, offentlige låntagere, strukturerede instrumenter, 
dækkede obligationer. 

 
11. De kvartalsvise omkostninger bør vise driftsomkostningerne og de samlede 

omkostninger adskilt. Driftsomkostningerne bør baseres på et estimat af resultat før 
renteudgifter og skattebetaling. Tallene angives som indtægter og omkostninger kvartal til 
kvartal (og ikke år til år). 

 
12. De kreditvurderingsbureauer, der er fritaget for den årlige tilsynsafgift, bør indsende 

oplysningerne hvert halve år i stedet for hvert kvartal. 
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5.2 Personaleudskiftning, ledige stillinger og vigtige 

forfremmelser 

13. Der bør indsendes kvartalsvise oplysninger om udskiftning af medarbejdere i den øverste 
ledelse (herunder den øverste it-ledelse) samt af ledende analytikere og analytikere. De 
kreditvurderingsbureauer, der er fritaget for den årlige tilsynsafgift, bør indsende 
oplysningerne hvert halve år i stedet for hvert kvartal. 

 

5.3 Personale i antal fuldtidsbeskæftigede 

14. Ud over oplysningerne om personaleudskiftning bør ESMA modtage en kvartalsrapport 
over kreditvurderingsbureauets samlede antal medarbejdere udtrykt i antal 
fuldtidsbeskæftigede. De kreditvurderingsbureauer, der er fritaget for den årlige 
tilsynsafgift, bør indsende oplysningerne hvert halve år i stedet for hvert kvartal. 

 

5.4 Interne klager indgivet til complianceafdelingen 

15. Kreditvurderingsbureauer bør ved modtagelse af en klage omfattet af forordningens 
anvendelsesområde indsende følgende til ESMA: 

 
o en beskrivelse af klagens indhold 
o de opfølgende foranstaltninger, som kreditvurderingsbureauet har iværksat 
o oplysninger om, hvorvidt der er indledt en intern undersøgelse, herunder om 

undersøgelsen er i gang eller afsluttet på indberetningstidspunktet. I de 
tilfælde hvor undersøgelsen er afsluttet, indsendes en kopi af de rapporter, 
der er udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. 
 
 

B. Halvårlig indsendelse af oplysninger 
 

5.5 Referater af administrations- og tilsynsorganernes møder, 

udtalelser fra uafhængige menige medlemmer af 

administrations- og tilsynsorganerne og rapporter indgivet til 

administrations- og tilsynsorganerne 

16. Kreditvurderingsbureauerne bør indsende følgende hvert halve år: 
 

o Referater af administrations- og tilsynsorganernes møder. 
o En kopi af de dokumenter, der er sendt til medlemmerne af administrations- 

og tilsynsorganerne forud for deres respektive møder, samt yderligere 
dokumenter, som er blevet drøftet på møderne (f.eks. rapporter udarbejdet af 
complianceafdelingen, intern revision, den interne kontrolfunktion, 
informationssikkerheds- og -risikofunktionen). 

o Når en udtalelse fra et uafhængigt menigt medlem af administrations- eller 
tilsynsorganet fremsættes i et selvstændigt dokument, indsender 
kreditvurderingsbureauet i sin halvårlige indberetning en sådan udtalelse 
fremsat af et af kreditvurderingsbureauets uafhængige menige medlemmer af 
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administrations- eller tilsynsorganet i henhold til bilag I, afsnit A, punkt 2, i 
CRA-forordningen samt alle rapporter (herunder opfølgende rapporter) 
udarbejdet af uafhængige medlemmer. 

5.6 Retssager, voldgiftssager og andre tvistbilæggelsessager 

17. ESMA bør hvert halve år modtage en kort beskrivelse af og ajourførte oplysninger om 
verserende og aktuelle retssager, voldgiftssager og andre former for bindende 
tvistbilæggelsessager, som er/var i gang på et tidspunkt i indberetningsperioden, og som 
kan påvirke kontinuiteten eller kvaliteten af kreditvurderingerne negativt og/eller i 
væsentlig grad påvirke et kreditvurderingsbureaus finansielle stilling. Denne beskrivelse 
bør indeholde et resumé af sagerne og af det potentielle udfald af sagerne med hensyn til 
erstatningsansvar. 
 

5.7 Potentielle og faktisk identificerede tilfælde af manglende 

overholdelse af CRA-forordningen og iværksatte 

foranstaltninger 

18. Kreditvurderingsbureauerne bør hvert halve år fremlægge detaljerede oplysninger om 
eventuelle forhold, der kan udmønte sig i manglende overholdelse af en eller flere af 
betingelserne for den første registrering, herunder: 

a. en beskrivelse af de forhold, der kan udmønte sig i manglende overholdelse af 
betingelserne for den første registrering 

b. en erklæring om grundene til, at disse forhold er opstået 

c. en erklæring om de tiltag, som kreditvurderingsbureauet har iværksat som følge 
af identificeringen af de pågældende forhold, og  

d. en erklæring om, hvorvidt der er indledt en intern undersøgelse af de 
pågældende forhold, og om, hvorvidt undersøgelsen er i gang eller afsluttet. 
Hvis undersøgelsen er afsluttet, fremsendes en kopi af de rapporter, der er 
udarbejdet i forbindelse med undersøgelsen. 

5.8 Organisationsdiagrammer  

19. Kreditvurderingsbureauerne bør indsende deres organisationsdiagrammer hvert halve år, 
såfremt der er foretaget ændringer heri. Organisationsdiagrammerne bør indeholde 
oplysninger, som gør det muligt for ESMA at identificere strukturen af følgende afdelinger, 
samt en beskrivelse af afdelingernes hovedfunktioner: 

 
o compliancefunktion 
o intern revision 
o intern kontrolfunktion 
o forretningsområder med ansvar for kreditvurderingsaktiviteterne 
o informationssikkerhedsfunktion 
o it-afdeling 
o risikofunktion. 
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5.9 Compliance, intern revision, risikostyring 

20. Kreditvurderingsbureauerne bør hvert halve år indsende deres arbejdsprogram for 
compliance, hvis der er sket en opdatering af programmet i den forgangne periode. 

 
21. Har et kreditvurderingsbureau oprettet en intern revisionsfunktion eller bestilt internt 

revisionsarbejde hos eksterne parter, bør ESMA modtage en kopi af det opdaterede 
arbejdsprogram for intern revision, hvis der er sket en sådan opdatering af programmet i 
den forgangne periode. 

 
22. Hvert kreditvurderingsbureau bør sende ESMA kopier af rapporterne fra deres 

complianceafdeling, afdelingen for intern revision og risikostyringsafdelingen (som f.eks. 
vedrører driftsrisici eller risici i forbindelse med informationssikkerhed). 
Kreditvurderingsbureauerne bør indsende detaljerede oplysninger om alle opfølgende 
foranstaltninger til afhjælpning af disse risici. 

 

5.10 Firma-it-strategi 

23. ESMA bør underrettes om kreditvurderingsbureauernes firma-it-strategier og om 
ændringer heraf hvert halve år. 
 

24. ESMA bør underrettes om kreditvurderingsbureauernes it-arbejdsplaner og om 
ændringer heraf hvert halve år. Kreditvurderingsbureauerne bør endvidere indsende 
opdateringer vedrørende status for arbejdsplanens gennemførelse. 

 

 

5.11 Andre områder 

25. Kreditvurderingsbureauerne bør endvidere indberette følgende hvert halve år: 

 nye potentielle og eksisterende interessekonflikter og foranstaltninger, der er 
iværksat som følge heraf 

 oplysninger om enhver intern kontrol, der er blevet indledt eller vil blive indledt 
af kreditvurderingsmodeller og -processer 

 resultater af metodekontroller, herunder oplysninger om eventuelle nærmere 
efterprøvninger (»backtesting«) foretaget i perioden, detaljerede oplysninger 
om alle vigtige resultater samt om de tiltag, kreditvurderingsbureauet har 
iværksat i forlængelse heraf. 

 

5.12 Underretning om væsentlige ændringer af betingelserne for 

den første registrering 

26. ESMA anser en »væsentlig ændring« som en ændring i de oplysninger, der blev 
fremsendt i registreringsansøgningen, og mere generelt ændringer, der kan have 
betydning for overholdelsen af kravene i CRA-forordningen. 
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27. Et kreditvurderingsbureau bør underrette ESMA om enhver væsentlig ændring af 

betingelserne for den første registrering, herunder, men ikke begrænset til: 
 

a. åbning og lukning af filialer 

b. brug af valideringsordning 

c. kreditvurderingsbureauets ret til en eller flere undtagelser indrømmet ved 

registrering 

d. outsourcingaftaler 

e. juridisk status 

f. virksomhedsstruktur (herunder omorganisering eller omstrukturering af 

kreditvurderingsaktiviteter og »spin-offs«) 

g. type forretningsaktiviteter (herunder levering af en ny tjeneste og lancering af 

et nyt produkt inden for eller uden for kreditvurderingsområdet) 

h. kreditvurderingsklasser og/eller -typer 

i. ejerskabsstruktur: køb eller salg af kapitalandele på over 5 % af kapitalen 

j. medlemskab af tilsyns-/administrationsorganet 

k. compliance- og kontrolfunktion 

l. procedurer til udstedelse af og kontrol med kreditvurderinger 

m. finansielle ressourcer (herunder ændringer i aktiekapital eller langfristet gæld) 

n. metoder, modeller og vigtigste udgangshypoteser for kreditvurdering 

o. it-processer og edb-systemer, som understøtter kreditvurderingsprocessen 

herunder ændringer i it-ledelsen. 

5.13 Beregning af kreditvurderingsbureauernes tilsynsafgifter og 

markedsandele 

Tilsynsafgifter 

28. Til beregning af tilsynsafgifterne bør kreditvurderingsbureauerne senest den 31. maj 
hvert år sende deres reviderede årsregnskab for det forgangne år til ESMA. 

 
29. Udgangspunktet for beregning af tilsynsafgiften er kreditvurderingsbureauets indtægter 

fra kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser. Et kreditvurderingsbureau, 
som leverer en eller flere tjenesteydelser, som ikke er kreditvurdering, bør indsende en 
detaljeret beskrivelse af sådanne tjenesteydelser til ESMA, så ESMA kan vurdere, om den 
eller de pågældende tjenesteydelser skal anses for ikke-kreditvurderingstjenester, ikke-
accessoriske tjenester eller accessoriske tjenesteydelser. 

 
30. Når et kreditvurderingsbureau med samlede årlige indtægter på mindst 10 mio. EUR 

identificerer indtægter som stammende fra aktiviteter, som ikke er 
kreditvurderingsaktiviteter, og/eller ikke-accessoriske tjenesteydelser, bør 
kreditvurderingsbureauet sende ESMA en detaljeret beskrivelse af disse aktiviteter og 
tjenesteydelser. Dette skal gøre ESMA i stand til at vurdere, om indtægterne fra disse 
aktiviteter og tjenesteydelser kan fratrækkes den omsætning, der skal tages i betragtning 
ved beregningen. De beløb, der stammer fra de aktiviteter, der ikke er 
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kreditvurderingsaktiviteter eller accessoriske tjenesteydelser, bør være behørigt godkendt 
af kreditvurderingsbureauets eksterne revisorer1. 

 
31. Når et kreditvurderingsbureau med samlede årlige indtægter på mindst 10 mio. EUR 

leverer kreditvurderingsaktiviteter og accessoriske tjenesteydelser til forskellige kunder, 
kan det anmode om at få fratrukket de relevante indtægter ved beregningen af de 
indtægter, der stammer fra accessoriske tjenesteydelser. Kreditvurderingsbureauet bør 
sende ESMA en detaljeret beskrivelse af dets interne struktur samt eventuelle relevante 
politikker, processer og procedurer. Dette skal gøre ESMA i stand til i hvert enkelt tilfælde 
at vurdere, om resultatet stammer fra levering af tjenesteydelser til forskellige kunder, 
hvilket fjerner potentielle interessekonflikter og behovet for tilsynskontrol. ESMA træffer på 
det grundlag beslutning om, hvorvidt de indtægter, der stammer fra de differentierede 
kundebaser, kan fratrækkes den omsætning, der skal tages i betragtning ved 
beregningen. De beløb, der svarer til indtægterne fra accessoriske tjenesteydelser, som 
leveres til forskellige kunder, der ikke har modtaget kreditvurderinger i det pågældende 
regnskabsår, bør være behørigt godkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisorer 
for hver enkelt kunde og samlet. ESMA bør underrettes hurtigst muligt om alle ændringer 
af kreditvurderingsbureauets struktur eller af de relevante politikker, processer eller 
procedurer for levering af accessoriske tjenesteydelser til en given kunde.  
 

32. I forbindelse med ovenstående beregning og vurdering af, at der ikke foreligger nogen 
potentiel interessekonflikt, forstås der ved »kunde« enhver kunde, som defineret i bilag I, 
afsnit E, del II, punkt 2, sidste punktum, i CRA-forordningen, som ikke har modtaget 
kreditvurderingstjenester fra virksomheder inden for kreditvurderingsbureauets koncern2. 

 
33. Når et kreditvurderingsbureau anmoder om andre justeringer af den omsætning, der skal 

tages i betragtning ved beregningen (såsom udeladelse af virksomhedsinterne 
transaktioner), bør kreditvurderingsbureauet sende ESMA en detaljeret beskrivelse af den 
pågældende justering og grundene til justeringen. Det beløb, der svarer til en sådan 
justering, bør være behørigt godkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisor. 

 
34. Beregningen af et kreditvurderingsbureaus tilsynsafgifter berører ikke ESMA's 

tilsynsbeføjelser med hensyn til at vurdere, hvorvidt kreditvurderingsbureauets levering af 
accessoriske tjenesteydelser indebærer en potentiel interessekonflikt, og til i så fald at 
iværksætte passende foranstaltninger i henhold til CRA-forordningen. 

 

5.14 Beregning af et kreditvurderingsbureaus markedsandel 

35. Da et kreditvurderingsbureaus markedsandel beregnes på samme grundlag som 
tilsynsafgifterne, finder retningslinjerne for beregning af den omsætning, der skal tages i 

                                                

1
 Godkendelsen kan foretages af kreditvurderingsbureauets eksterne revisor på forskellig vis, f.eks. ved udarbejdelse af en 

bestemt procedurerapport eller en procedurerapport, der er aftalt med kreditvurderingsbureauets eksterne revisor, en erklæring 
fra den eksterne revisor om kreditvurderingsbureauets indtægter eller fakturerede beløb eller ved at vedhæfte anmodningen om 
godkendelse i revisionsaftalen med kreditvurderingsbureauets eksterne revisor. 
2
 I bilag I, afsnit E, del II, punkt 2, sidste punktum, i CRA-forordningen hedder det: »I forbindelse med dette punkt forstås der ved 

»kunde« en enhed, dens dattervirksomheder og tilknyttede enheder, i hvilke førstnævnte enhed har kapitalinteresser på over 
20 %, og alle andre enheder, for hvilke enheden har forhandlet struktureringen af en gældsudstedelse på vegne af en kunde, og 
hvor et vederlag er blevet betalt direkte eller indirekte til kreditvurderingsbureauet for kreditvurderingen af denne 
gældsudstedelse.« 



 
 
 

 

10 

 

betragtning ved beregning af tilsynsafgifterne, også anvendelse på beregningen af 
kreditvurderingsbureauets markedsandel. 
 

36. I forbindelse med beregningen af kreditvurderingsbureauernes årlige markedsandel bør 
kreditvurderingsbureauer, hvis regnskabsår ikke falder sammen med kalenderåret, sende 
ESMA et regnskab, der er tilpasset kalenderåret. De beløb, der svarer til en sådan 
tilpasning, bør være behørigt godkendt af kreditvurderingsbureauets eksterne revisorer. Et 
kreditvurderingsbureau kan også fremsende reviderede regnskaber opdelt i kvartaler eller 
andre tidsperioder, så længe oplysningerne gør ESMA i stand til at foretage den årlige 
beregning af den samlede markedsandel og beregningen af tilsynsafgifterne. 
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6 Bilag 1: Resumé af de periodiske oplysninger, som 

kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 

 
A. Kvartalsvis indsendelse af oplysninger 
 

 finansielle indtægter (pr. type kreditvurdering og på individuelt og konsolideret 
grundlag) og omkostninger (hvert halve år for kreditvurderingsbureauer, som er 
fritaget for tilsynsafgifter) 

 personaleudskiftning, ledige stillinger og vigtige forfremmelser (hvert halve år for 
kreditvurderingsbureauer, som er fritaget for tilsynsafgifter) 

 personale i antal fuldtidsbeskæftigede (hvert halve år for kreditvurderingsbureauer, 
som er fritaget for tilsynsafgifter) 

 interne klager indgivet til complianceafdelingen. 

 
B. Halvårlig indsendelse af oplysninger 
 

 oplysninger om enhver intern kontrol, der er blevet indledt eller vil blive indledt af 
kreditvurderingsmodeller og -processer 

 resultater af metodekontroller, herunder oplysninger om eventuelle nærmere 
efterprøvninger (»backtesting«) foretaget i perioden, detaljerede oplysninger om alle 
vigtige resultater samt om de tiltag, kreditvurderingsbureauet har iværksat i 
forlængelse heraf 

 compliance, intern revision, risikostyring og it-strategi og -ledelse 

 identificerede potentielle tilfælde af manglende overholdelse af CRA-forordningen og 
iværksatte foranstaltninger 

 nye potentielle og eksisterende interessekonflikter og iværksatte foranstaltninger 

 referater af administrations- og tilsynsorganernes møder, udtalelser fra uafhængige 
menige medlemmer af administrations- og tilsynsorganerne og rapporter indgivet til 
administrations- og tilsynsorganerne 

 retssager, voldgiftssager og andre tvistbilæggelsessager 

 opdaterede organisationsdiagrammer. 

 


