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Počínaje lednem 2018 budou společnosti účtující podle 
Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) nuceny upravit současný 
způsob tvorby rezerv, tak aby vyhověly požadavkům nově 
zavedeného principu výpočtu opravných položek na základě  
očekávané úvěrové ztráty. 

Co to bude pro tyto společnosti znamenat? Na co bude nutné 
klást důraz pro splnění těchto nových požadavků? 

V této stručné publikaci je vysvětlen nově zaváděný standard a 
hlavní překážky a výzvy, kterým budou nefinanční společnosti 
nuceny v jeho důsledku čelit. 
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K jakým změnám dojde? 
S ohledem na nedávnou globální 
finanční krizi se Rada pro 
mezinárodní účetní standardy 
(International Accounting 
Standards Board, IASB) rozhodla 
zavést princip očekávané úvěrové 
ztráty (Expected Credit Loss, ECL) 
jako součást nových standardů 
IFRS9 s cílem zvýšit přesnost a 
transparentnost řízení úvěrového 
rizika společnostmi. 

 
Kromě okamžitého dopadu na způsob 
výpočtu a vykazování opravných 
položek, nový standard také zvyšuje 
nároky na zveřejňování informací, 
které budou společnosti nuceny v 
budoucnu uvádět ve svých účetních 
výkazech. Stejný koncept bude pod 
názvem Current Expected Credit Loss 
model (CECL), v nejbližších letech 
zaveden také v účetních standardech 
US GAAP, vydávaných americkou 
Radou pro účetní standardy (US 
Financial Accounting Standards Board, 
FASB). 
 
Oba standardy vyžadují mnohem více 
dynamický přístup k řízení úvěrového 
rizika a lze tedy očekávat nutnost 
změny nejen u vedení účetnictví, ale 
také v řízení úvěrového rizika 
společností, které se jimi budou 
nuceny řídit. 

 
 

Na koho se budou vztahovat? 
Nové standardy dopadnou na 
široké spektrum společností, neboť 
budou uplatňovány napříč 
odvětvími. Pro splnění nově 
kladených požadavků budou 
společnosti nuceny získávat a 
zpracovávat informace o úvěrovém 
riziku, což bude v mnoha případech 
znamenat nutnost zcela změnit 
současný způsob fungování a 
zaběhnuté procesy. 

 
Nejsložitější bude vypořádat se s 
novými standardy pro finanční 
společnosti. Jsou totiž obvykle 
nejvíce vystaveny úvěrovému riziku. 
Proto může IFRS9 zásadně ovlivnit 
jejich kapitálové potřeby. Proto i 
většina dostupných analýz dopadu 
nových standardů je zaměřena na 
finanční společnosti.  
Nicméně nefinanční společnosti 
budou nuceny tyto standardy také 
aplikovat a pro ty, které vykazují 
velké objemy pohledávek 
z obchodního styku a případných 
rezerv budou dopady také velmi 
výrazné, i když ne tak jako u 
finančních společností. 

 
V této publikaci se zaměřujeme 
především na dopady nových 
standardů na nefinanční společnosti, 
a to zejména v oblasti pohledávek z 
obchodního styku. 
 

Proč  je to obtížné? 
V porovnání se současnou situací se v 
oblasti tvorby opravných položek 
mění pro nefinanční společnosti 
zejména následující skutečnosti: 

7 Výpočet opravných položek v 
rámci standardu IFRS9 (CECL) by 
měl zahrnovat odhad založený na 
váženém pravděpodobnostním 
modelu očekávané úvěrové ztráty 
(ECL). V současnosti společnosti 
netvoří opravné položky k 
pohledávkám, které dosud nejsou 
po splatnosti buď vůbec, nebo jen 
ve velmi omezené míře (neboť 
zatím nedošlo k žádné ztrátě). 
Naproti tomu v novém standardu 
bude nutné vykázat očekávanou 
ztrátu v účetních výkazech pro 
veškeré pohledávky. Při výpočtu 
ECL je kladen důraz na hodnocení 
bonity odběratelů. Data použitá 
pro výpočet již nebudou moci 
vycházet pouze z historie ale také 
z odhadů budoucího vývoje 
založených na spolehlivém 
modelu. 

7 Odhad ECL musí být aktualizován 
pro každé nové účetní výkazy, tak 
aby vždy odrážel aktuální situaci a 
případné změny v očekávání do 
budoucna.    

 
Zatímco banky a jiné finanční 
instituce již většinou mají s tímto 
konceptem zkušenosti, pro 
nefinanční společnosti často 
představuje zcela novou situaci, se 
kterou je třeba se vyrovnat. 
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Jak může pomoci Atradius? 
S využitím služeb a zkušeností 
Atradius mohou nefinanční 
společnosti výrazně omezit svou 
expozici vůči úvěrovému riziku tím i 
ECL a snížit tak výši potřebných 
opravných položek. Pojištění 
pohledávek může zásadně snížit 
hodnotu ECL, neboť případné neplnění 
závazků odběratelem je kryto 
pojištěním. Celosvětově nabízené 
služby vymáhání pohledávek navíc 
zvyšují efektivitu při řešení 
nedobytných pohledávek od 
problematických odběratelů. S lokální 
přítomností a hlubokými znalostmi 
také ostatních světových trhů je 
Atradius nablízku svým zákazníkům i 
jejich odběratelům a může nabídnout 
služby na míru, přesně odpovídající 
jejich požadavkům. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hlavní výzva je ale pro finanční i 
nefinanční společnosti stejná. 
Vzhledem k tomu, že standardy 
zavádí pouze principy, nedávají 
jednoznačný návod či definice 
procesů, které je třeba pro jejich 
dodržení splňovat. To vede k 
velkému množství různých 
interpretací a alternativních metod k 
výběru a potřebě optimálního 
rozhodnutí, které zvolit. 

 
S očekávaným finančním dopadem a 
volatilitou, kterou nový standard 
přináší, je výběr správné alternativy 
velmi důležitý z hlediska dopadů na 
účetní výkazy společnosti a musí být 
pečlivě zvážen. Podle nedávného 
průzkumu se 60 % respondentů 
domnívá, že finanční dopady IFRS9 
(CECL) mohou být významným 
způsobem ovlivněny právě výběrem 
vhodné metody pro aplikaci nového 
standardu. Další věcí, kterou je třeba 
zvážit, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
je fakt, že aplikace standardů IFRS9 
(CECL) podléhá auditu, a je tedy 
třeba vypracovat k použitým 
metodám podrobnou dokumentaci. 

 
Proto lze říci, že aby nefinanční 
společnost splnila požadavky 
kladené na ni novými standardy 
IFRS9 (CECL) je nutné vypořádat se 
s různými překážkami jako získání 
informací o bonitě odběratelů, 
výpočet ECL, výběr správné metody 
a v neposlední řadě celkové finanční 
důsledky. Pro většinu společností 
nebude snadné se s výše uvedenými 
skutečnostmi vypořádat vlastními 
silami, jen s využitím interně 
dostupných informací a procesů. 
Proto jsou k dispozici také externí 
řešení, která pomohou nefinančním 
společnostem získat potřebný 
přehled o kvalitě portfolia 
odběratelů, nastavit interní procesy 
a omezit negativní dopady na 
rozvahové položky.  

To vše přispěje k podstatnému 
snížení ukazatele ECL a může 
přispět k nižší volatilitě výkazu zisku 
a ztráty. Navíc informace o 
rizikovosti milionů společností po 
celém světě, které Atradius svým 
stávajícím zákazníkům nabízí, 
mohou přispět ke zjednodušení 
výpočtu ECL, ke snížení nutných 
investic do tvorby komplexních 
interních procesů a také poskytnout 
alternativu či srovnání k vlastním 
metodám či výpočtům ECL. 

V dalších materiálech se budeme 
dále věnovat možnostem, které 
Atradius společnostem po celém 
světě nabízí pro implementaci 
standardů IFRS9 (CECL). 
 
Atradius má bohaté zkušenosti s 
řešeními připravenými na míru podle 
vašich potřeb. Kontaktujte nás a 
zjistěte, jak vám můžeme pomoci.
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Domníváte se, že nefinanční společnosti mohou vhodným 
výběrem metod a způsobů řízení rizik ovlivnit dopady 
nových IFRS9/CECL standardů na svou rozvahu a výkaz 
zisku a ztráty?  

4% 
Ne 

42 % 
  Ano, poměrně 
výrazně  

Zdroj: 

PRMIA 

35% 
Ano, pouze v 

omezené míře 39 % 
Ano, velmi výrazným 

způsobem 



 
Vyloučení odpovědnosti 

Tento material byl vytvořen pouze pro informativní účely a 
neslouží v žádným případě jako doporučení ke konkrétním 
transakcím, investicím nebo strategiím pro jeho uživatele. 
Uživatel je povinen učinit svá vlastní nezávislá rozhodnutí s 
ohledem na poskytnuté informace. Atradius vynaložil veškeré 
úsilí na zajištění, aby informace obsažené v tomto materiálu 
byly získány ze spolehlivých zdrojů, neodpovídá ale za žádné 
chyby nebo opomenutí ani za výsledky dosažené s využitím 
těchto informací. Veškeré informace v tomto materiálu jsou 
poskytovány bez jakýchkoli záruk týkajících se úplnosti, 
přesnosti, včasnosti nebo výsledků získaných z jeho použití a 
bez jakýchkoliv výslovných nebo odvozených záruk. V žádném 
případě nebude společnost Atradius, její přidružené společnosti 
nebo její partneři, agenti nebo zaměstnanci zodpovědní vůči 
uživateli materiálu nebo komukoli jinému za jakékoli 
rozhodnutí nebo kroky podniknuté na základě informací 
uvedených v tomto materiálu nebo za jakékoli následné 
obdobné škody, a to i za předpokladu, že by s možností vzniku 
takových škod byl obeznámen. 

 
Copyright Atradius N.V. 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sledujte Atradius 

 

   
atradius @atradius atradiusgroup 

 

 
Kontaktujte nás 
Atradius.com 

Atradius 
www.atradius.com 
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