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AIFMD / DRA(MER) rapportages voor FGR's en beheerders
Rechtstreekse aansluiting op portfolio en accounting data van uw custodian
Look-through op wereldwijde fondsbeleggingen
Beheer van securities database met FTK, Solvency en DRA classificaties
Eenvoudige intake van risico & performance gegevens via Excel template
Volledig compliant met laatste ESMA vereisten (Annex IV)
Proces volledig ISAE 3402 type 2 gecertificeerd
Uploaden van rapportages via digitaal portaal DNB (e-herkenning)
Sterk proces voor bulkverwerking van veel fondsen tegelijkertijd

PROFFESIONALS IN DIENST

23

VERMOGEN ONDER ADMINISTRATIE

80.000 mln. euro

Ambities en waarden
STABILITEIT: Onze medewerkers hebben gemiddeld 10
jaar ervaring in de industrie en participeren in de
onderneming middels certificaten
ONAFHANKELIJHEID: De onafhankelijkheid staat centraal
in ons model zodat we als een spin in het web kunnen
fungeren tussen alle actoren
KWALITEIT: Alle processen zjn ISAE3402 type 2
gecertificeerd
LANGE TERMIJN PERSPECTIEF: Wij veranderen graag
mee met onze klanten zodat we continue kunnen leren
en innoveren

Bijzonderheden
VERGOEDINGSTRUCTUUR: Wij werken met een vaste
vergoeding voor onze diensten zodat iedereen exact
weet waaraan hij toe is.

ITS verzorgt ook FTK rapportages voor beleggingsfondsen, master feeder
funds en pensioenfondsen incl. volledige look-through op onderliggende
beleggingsfondsen

MARKTVISIE
ITS gelooft dat de markt steeds meer & meer op zoek is naar onafhankelijke check & balances om zo beter grip te hebben op de waarde en registratie van de beleggingen. Hierbij zal
connectiviteit en flexibiliteit van systemen een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Door de onafhankelijke rol van ITS kan zij eenvoudig aansluiten op de data van bewaarbanken
en vermogensbeheerder.
Daarnaast is ITS ervan overtuigd dat look-through in beleggingsfondsen steeds belangrijker wordt om grip te houden op de portefeuille. ITS is door zijn onafhankelijke positie een
ideale partner om de gegevens van de fondsbeheerders op te vragen en te verwerken in rapportages. De data onder beheer van ITS kan daarna ook eenvoudig worden uitgeleverd
aan risicomanagement- en portfoliomanagement systemen voor verdere analyses.
Certificering van processen is een voorwaarde om zaken te doen en daarom zorgt ITS ervoor dat alle dienstverlening blijvend ISAE 3402 type 2 gecertificeerd is en ook de IT
processen voldoen aan de COBIT standaarden.

