
podpůrný nástroj, aby Vaše společnost byla v souladu s IFRS 9

UDĚLEJTE VÍCE, NEŽ JEN SPLNIT POVINNOST
Od ledna 2018 mají podniky, které fungují podle Mezinárodního standardu účetního 
výkaznictví (IFRS), povinnost přizpůsobit svůj postup snížení hodnoty obchodních 
pohledávek podle nových předpisů IFRS 9.

Tato nová účetní norma vyplývá z potřeby přesnějších a spolehlivějších účetních metod a 
lepší prevence rizik. Společnosti by proto měly přejít na model prediktivního znehodnocení, 
a to přechodem od vzniklé ztráty na očekávanou ztrátu kreditu (ECL) u všech pohledávek 
z obchodního styku. Tato nová účetní norma představuje významnou výzvu, která mění 
způsob, jakým by měla být vypočtena ztráta dluhu. 

S naší pomocí můžete tuto výzvu zvládnout s lehkostí a rychlostí, neboť prognózování 
ztrát je základem odborných znalostí přední úvěrové pojišťovny, jako je Coface.

JAK VÁM MŮŽEME S TOUTO VÝZVOU POMOCI?

Dodržení požadavků vyžaduje čas, zdroje, znalosti a 
zkušenosti. Coface nabízí jednoduché řešení založené 
na kvalitních metodologiích, které se opírají o data, 
která používáme pro naši činnost v oblasti pojištění 
úvěrů.

Toto řešení Vám umožňuje identifikovat, měřit a 
předvídat riziko ztráty vašich obchodních pohledávek 
a posoudit očekávané ztráty z úvěrů a odpovídající 
snížení hodnoty.

Vzhledem k tomu, že metodika, která je základem naší 
služby je jasně zdokumentována, usnadní schvalování 
vašich finančních auditorů a autorizovaných účetních.
auditorů a autorizovaných účetních.

Měření úvěrové ztráty je jdnoduché
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PROČ JE ŘEŠENÍ COFACE , SILNÉ, 
OBJEKTIVNÍ A V SOULADU SE 
ZÁMĚREM IFRS 9?

Očekávaná kreditní ztráta je výsledkem dvou 
druhů dat:

• Pravděpodobnost selhání (PD) kupujícího

• Ztráta ze selhání (LGD) pohledávky

Za účelem posouzení PD a LGD analyzují 
ekonomové Coface informace o úvěrovém 
riziku, a to sice historii plateb, bonitu 
a pravděpodobnosti návratnosti, a to 
prostřednictvím předběžných analýz a 
předvídání podstatných změn trendů.

Síla našeho řešení je podpořena velikostí 
a konzistentností naší rozsáhlé databáze, 
včetně počtu společností, případů vymáhání 
pohledávek, zemí a odvětví.

Snižte náklady spojené s 
přípravou vlastního řešení:
Delegujte náročnou práci 
odborníkovi.

Predikce rizika a odhad 
potencionálních ztrát je základní 
činností Coface S řízením 
kreditních rizik a predikcí ztrát z 
obchodního styku máme více než 
70-ti letou zkušenost společně 
s know-how našich zkušených 
upisovatelů úvěrového rizika a 
stále propracovanějších modelů 
odhadu těchto rizik.

Omezte dopad nestálosti trhu na 
vaši společnost:
Využitím našich dlouholetých 
zkušeností a modelů řízení 
úvěrových rizik.

Naše modely vývoje trhu a 
platební schopnosti odběratelů 
jsou založeny na velice rozsáhlém 
počtu odběratelů, více než je 
standardní portfolio jednoho 
dodavatele. V odhadu platební 
neschopnosti zároveň čerpáme 
ze zkušeností našeho oddělení 
vymáhání pohledávek.

Vaši finanční auditoři získají větší 
důvěru ve Vaši společnost: 
Nejen díky komplexnosti našich 
modelů řízení úvěrových rizik, 
ale i z důvodu transparentnosti 
naší společnosti získává Vaše 
společnost vyšší kredit.

Výstupní zpráva, kterou vaší 
společnosti poskytneme, bude 
jasná, precizní a v souladu s 
metodikou IFRS 9.

VAŠÍ VÝHODOU JE SNAZŠÍ A PŘESNĚJŠÍ ODHAD VAŠI PŘÍPADNÝCH ZTRÁT

JAK MÍT PROSPĚCH Z COFACEM 
OČEKÁVANÉ ZAJIŠTĚNÉ KREDITNÍ ZTRÁTY?

•  Zašlete nám svůj přehled pohledávek 
za vašimi odběrateli ve standardizované 
formě a my za Vás ostatní uděláme.

•  Dodáme detailní přehled pohledávek 
za jednotlivými odběrateli v rámci Vaší 
Pojistné smlouvy. Získáte tak hodnotu ECL 
každé Vaší pohledávky.

•  Vzhledem k tomu, že každý obchod má svá 
specifika, náš přístup vám umožní provést 
potřebné úpravy, které máte možnost 
zohlednit ve Vaší účetní závěrce.

Nezaplaceno Očekávaná 
kreditní ztráta

Zákazník 1 150 000 € 1 250 €

Zákazník 2 40 000 € 480 €

... 220 000 € 2 260 €

Zákazník 
100 30 000 € 330 €

Celkem 440 000 € 4 320 €

PD
LGD
Krytí


