Więcej korzyści dla uczestników XVI edycji konkursu „Gmina Fair Play”!

Jako organizatorzy konkursu „Gmina Fair Play” nawiązaliśmy współpracę ze Spółką INC Rating
Sp. z o.o., która działa jako agencja ratingowa na obszarze Polski oraz Unii Europejskiej. Agencja jest
zarejestrowana i kontrolowana przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych
(ESMA). INC Rating swoje usługi dedykuje podmiotom sektora publicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem jednostek samorządu terytorialnego. Dzięki współpracy z INC Rating uczestnicy
tegorocznej edycji konkursu uzyskają dodatkowe korzyści. W ramach udziału w II etapie konkursu
wszystkie gminy otrzymają zestawienia scoringowe. Scoring kredytowy jest jednym ze sposobów
analizy porównawczej sytuacji finansowej JST. Polega on na zautomatyzowanej i obiektywnej analizie
sytuacji finansowej podmiotu (w tym jego ryzyka finansowego) przy użyciu modelu statystycznego
stworzonego w oparciu o doświadczenie INC Rating oraz historię kredytową podmiotów
samorządowych. Rezultatem scoringu jest wynik liczbowy, który umożliwia porównywanie zdolności
kredytowej analizowanych podmiotów oraz spodziewanego kosztu pieniądza (odsetek).
Dodatkowo, gmina z najwyższą oceną scoringową spośród wszystkich samorządów, dla których
zostaną opracowane scoringi w danej edycji konkursu, otrzyma nagrodę dodatkową w postaci
pełnego ratingu.
Rating jest najlepszym sposobem oceny ryzyka kredytowego jednostek samorządu terytorialnego.
Analizy ratingowe przeprowadzane są przez wyspecjalizowane i autoryzowane agencje. Jedną
z nielicznych w Polsce jest INC Rating Sp. z o.o., która cechuje się niezależnością, doświadczeniem
oraz olbrzymią wiedzą zatrudnianych ekspertów.
Z punktu widzenia typowego samorządu, rating jest dodaniem znaku jakości zrozumiałego na całym
świecie przez wszystkich adresatów, w tym w szczególności przez banki i instytucje udzielające
finansowania. Opierając się na takiej transparentnej ocenie dawca środków pieniężnych uzyskuje
stałą informację o kondycji finansowej kredytobiorcy (JST). Skutkuje to najczęściej obniżeniem
prowizji oraz marży operacyjnej pobieranej przez kredytodawcę, a więc zmniejszeniem kosztów
obsługi zadłużenia (odsetek). To właśnie ratingi kredytowe, uznawane są na całym świecie za
najdoskonalszą ocenę stanu finansów JST i są wizytówką miast i gmin.

Dobry rating jest silnym argumentem przetargowym w negocjacjach gmin z bankami.

Więcej informacji: www.incrating.pl
Zapraszamy do udziału w XVI edycji konkursu „Gmina Fair Play”!
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