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IFRS9 v praxi 
IFRS9 Požadavky na tvorbu opravných položek a 
navrhovaná řešení pro nefinanční společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V naší první publikaci1 jsme prozkoumali základní požadavky 
a dopady IFRS9 (CECL2) standardu na tvorbu opravných 
položek. V tomto pokračování se zaměříme na nutná 
rozhodnutí a změny, které budou nefinanční společnosti 
muset učinit, aby jejich systém managementu obchodních 
pohledávek poskytoval data potřebná pro IFRS9. 

Také se podíváme detailněji na to, jakou roli mohou hrát 
pojištění pohledávek a externí kreditní informace a jak 
mohou pomoci nefinančním společnostem plnit tento nový 
standard. 

 

 
 
 
 
 

1   Změny na obzoru, Pojištění pohledávek v novém standardu IFRS9 
2  Pro účely této brožurky se odkazem na IFRS9 vztahují také na CECL 
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‘‘Mnoho společností již využívá matice opravných 
položek pro tvorbu opravných položek, budou ale 
muset zvážit, jak implementovat výhled do 
budoucna s ohledem na historickou zkušenost s 
úvěrovou ztrátou u svých zákazníků. 

Společnosti také budou muset rozdělit 
pohledávky do skupin dle různých zákaznických 
segmentů se společnými znaky ve vztahu ke 
ztrátám (např. geograficky, podle typu produktu, 
ratingu odběratele či organizační struktury 
odběratelů).’’ 

Ernst&Young 
IFRS9 pro nefinanční 
společnosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Současný proces 
V současné době používá mnoho 
nefinančních společností k tvorbě 
opravných položek model, kdy se 
výpočet provádí dle toho, jak 
dlouho jsou pohledávky po splatnosti 
(viz příloha, příklad 1). Podle 
současné metodiky (IAS 39) platí 
obecné pravidlo, že opravné položky 
se tvoří pouze u těch pohledávek, kde 
jsou k tomu již objektivní důvody 
(ztráta již nastala). Ve většině případů 
je tímto důvodem neuhrazení 
pohledávek ve lhůtě splatnosti, ale 
důvodem mohou být například také 
informace o finančních potížích 
odběratele. 

 
V důsledku toho není neobvyklé, že 
společnosti tvoří pouze velmi 
omezené či dokonce žádné opravné 
položky na pohledávky, které jsou 
zatím před splatností (neboť zatím 
nedošlo k žádné ztrátě). 
 
Míra tvorby opravných položek se 
odhaduje na základě kombinace 
historické zkušenosti a odborného 
posouzení, přičemž se v úvahu berou 
následující dva klíčové faktory: 

 

7 Pravděpodobnost, že se 
odběratel stane insolventní a 
pohledávka nebude uhrazena 
(pravděpodobnost úpadku POD) 

7 Pokud bude odběratel insolventní, 
jakou část pohledávek lze nakonec 
očekávat uhrazenou odběratelem a 
jaká tedy bude konečná ztráta 
(ztráta při selhání LGD) 

 
I když pro společnosti není vždy 
nutné rozdělovat míru tvorby 
opravných položek na 
pravděpodobnost úpadku a 
ztrátu při selhání, může to 
pomoci pochopit hlavní faktory, 
které ji ovlivňují. Příklad 1 
v příloze ukazuje zjednodušený 
výpočet opravných položek na 
základě metodiky IAS39. 
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Co je potřeba změnit? 
Namísto současné praxe, kdy 
společnosti tvoří opravné položky k 
pohledávkám, které dosud nejsou po 
splatnosti buď vůbec, nebo jen ve 
velmi omezené míře (neboť zatím 
nedošlo k žádné ztrátě), od roku 
2018 budou zahrnovat odhad 
založený na váženém 
pravděpodobnostním modelu 
očekávané úvěrové ztráty (ECL), 
který bude součástí finančních 
výkazů pro všechny pohledávky. 
Toto je reakce na kritiku, že 
současná metoda rozpoznává 
úvěrovou ztrátu až příliš pozdě. 
 
Podle IFRS9 budou opravné položky 
zohledňovat očekávané úvěrové 
ztráty (ECL) a jelikož určité riziko 
neuhrazení se vztahuje ke každé 
pohledávce, musí být očekávaná 
úvěrová ztráta vypočítaná pro 
každou z nich, i přesto, že odhad 
tohoto rizika je velice nízký. Jakýkoli 
problém pak ovlivní odhady 
předpokládaných ztrát, a proto by 
také měl být zohledněn v očekávané 
úvěrové ztrátě (ECL). Navíc, 
očekávaná úvěrová ztráta (ECL) 
musí být vypočtena již v momentě, 
kdy je faktura vystavena a odeslána 
odběrateli. Příklad č. 2 v příloze 
uvádí tuto variantu. 

 
Je velmi pravděpodobné, že v rámci 
IFRS9 využije většina nefinančních 
společností zjednodušený přístup ke 
svým obchodním pohledávkám3, 
jelikož tento zjednodušený přístup jim 
umožní využít současné metody 
tvorby opravných položek. 
 
I přesto však bude nutné upravit řadu 
existujících procesů tak, aby byla 
splněna tato nová nařízení, jak je také 
vyzdviženo v citátu na předchozí 
straně. 
 
V důsledku znamená tento citát to, že 
míra tvorby opravných položek pro 
pohledávky po splatnosti se bude 
muset upravit a pro každou relevantní 
skupinu odběratelů, sdílející stejný 
stupeň kreditního rizika, se bude 
muset připravit nová matice pro 
tvorbu opravných položek (příklad 3 
v příloze). 
 
Vytvořit tyto skupiny a příslušné míry 
tvorby opravných položek dle 
očekávané úvěrové ztráty (ECL) bude 
od nefinančních společností 
vyžadovat méně využití odborného 
posouzení a více využití historických 
dat a informací o kreditním riziku a 
jejich analýzy. Tato data by navíc měla 
posuzována s ohledem na aktuální 
makroekonomické prostředí (úpravy 
s ohledem na budoucí vývoj). 
 

 

 
Je tedy potřeba identifikovat řadu 
výzev, které je nutné, ke splnění 
těchto požadavků, vyřešit: 

1. Uchovávání historických dat o 
odběratelích, která jsou potřebná 
pro vytvoření rizikových skupin a 
pro analýzu 

2. Rozdělení odběratelů do těchto 
skupin a vytvoření matice pro 
tvorbu opravných položek pro 
každou skupinu 

3. Odvození očekávané úvěrové 
ztráty (ECL) pro každou matici pro 
tvorbu opravných položek 

4. Příprava reportů pro management 
a akcionáře. 

 
Pro mnoho společností představuje 
provedení výše uvedených kroků 
významné operativní výzvy stejně 
tak jako související finanční náklady. 
Veškerá data, výpočty a metodická 
rozhodování učiněná v průběhu 
implementace procesu jsou navíc 
předmětem zkoumání auditorů. 

 
 
 
 

3 Model tvorby rezerv obsahuje některé zjednodušené přístupy k obchodním pohledávkám, smluvním aktivům a 
pohledávkám z leasingu, které neobsahují významnou složku financování. 
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Pozitivní vliv pojištění pohledávek  
a jejich vymáhání v souvislosti  
s požadavky IFRS9 
 

 

Pojištění pohledávek 
může významně snížit očekávané 
úvěrové ztráty v portfoliu 
pohledávek, jelikož ztráty 
z důsledku snížení ekonomické 
činnosti odběratele jsou pojištěním 
kryté. Využitím pojištění 
pohledávek získáte jistotu, že 
ztráta z pojištěných neuhrazených 
pohledávek bude, při splnění 
podmínek pojistné smlouvy, 
odškodněna až do výše sjednané 
kryté procentuální části. Část 
pohledávky, která zůstane 
neodškodněna, je spoluúčast 
klienta. Tu však lze dále snížit 
s využitím služeb vymáhání 
pohledávek.  
 

 
Pojištěná část pohledávek v sobě nese 
minimální zůstatek rizika úvěrové 
ztráty reflektující možnost, že se 
pojišťovna sama stane insolventní. 
S ohledem na silnou finanční stabilitu 
mezinárodních pojišťoven pohledávek 
jako Atradius, je však takové riziko 
zanedbatelné. Navíc s využitím pouze 
jedné hodnoty pravděpodobnosti 
úpadku (POD) pojišťovny můžete 
velmi zjednodušit proces výpočtu 
očekávané úvěrové ztráty (ECL), 
jelikož počet skupin odběratelů může 
být snížen (např. rozdělení dle 
dobrého a špatného ratingu již nemusí 
být potřeba). 

Vymáhání pohledávek 
může významně zvýšit účinnost 
procesů vedoucích k úhradě 
pohledávky, jelikož jeho využití vede 
ke zkráceni času potřebného k úhradě 
pohledávek od problematických 
odběratelů, snižuje ztráta při selhání 
(LGD) a celkově také očekávanou 
úvěrovou ztrátu (ECL). 
 
Příklad 4 v příloze zobrazuje 
potenciální efekt pojištění a vymáhání 
pohledávek na očekávanou úvěrovou 
ztrátu (ECL). 
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Kreditní informace 
Jak bylo již dříve uvedeno, je 
dostupnost historických informací o 
úvěrovém riziku důležitá zejména pro: 

7 Vytvoření relevantních skupin 
odběratelů, sdílejících stejný stupeň 
kreditního rizika 

7 Určení míry tvorby opravných 
položek pro odběratele v každé 
takové skupině 

 
Vrátit se zpátky v čase k získání 
informací o dřívějších problémech 
s úhradou pohledávek a snažit se 
najít důvody pro ně není jednoduchý 
úkol, který vyžaduje čas, úsilí, 
speciální technologii a specifické 
znalosti. Jak se globálně zvětšuje 
dosah nefinančních společností, 
stává se složitějším správa 
odběratelů spolu s navyšováním 
souvisejících nákladů. Získáním 
kreditních informací od externí, 
globálně respektované a 
důvěryhodné společnosti jako je 
Atradius, spolu s dobře 
zdokumentovanými metodami, 
které jsou při jejich tvorbě 
používány, může velmi napomoci při 
transparentnosti a auditu metod 
výpočtu očekávané úvěrové ztráty 
(ECL). Navíc to může pomoci zlepšit 
ucelenost a porovnatelnost 
použitých kreditních informací mezi 
různými mezinárodními trhy, na 
kterých společnost působí. Závěrem 
lze tedy konstatovat, že využitím 
finanční síly a odbornosti externího 
partnera mohou nefinanční 
společnosti významně snížit kreditní 
riziko z neuhrazených pohledávek a 
současně řídit finanční dopady 
IFRS9. 
  

Jak může Atradius pomoci   

Pojištění pohledávek Atradius, 
spolu se službou Atradius rating 
Odběratelů a řešením pro 
vymáhání pohledávek může 
pomoci snížit náklady a 
vynaložené úsilí spojené 
s požadavky IFRS9. Kreditní 
informace Atradius o 
odběratelích spolu s úžasným 
nástrojem pro kredit 
management, který poskytuje 
přehledy a analýzy portfolia 
odběratelů společnosti, mohou 
pomoci spravovat vlastní 
požadavky na výpočet 
očekávané úvěrové ztráty (ECL), 
zatímco ochrana pojištění 
pohledávek a služby vymáhání 
pohledávek umožní snížit výši 
opravných položek. 

Jako vedoucí mezinárodní 
pojišťovna pohledávek a 
specialista na vymáhání 
pohledávek, má Atradius 
pobočky ve více než 50 zemích 
světa a může svým zákazníkům 
poskytnout informaci o bonitě 
více než 240 milionů odběratelů 
po celém světě. Díky lokálnímu 
zastoupení a znalosti globálních 
i lokálních trhů, má Atradius 
blízko ke svým zákazníkům 
stejně jako k jejich odběratelům, 
spolu se schopností poskytnout 
nejlepší řešení ušité na míru 
místním potřebám.  

Jako specialisté na řešení pro 
management pohledávek a 
jejich vymáhání Vám může 
Atradius připravit řešení vhodné 
právě pro Vás. Kontaktujte nás a 
zjistěte, jak může Atradius 
pomoci vašemu obchodu.
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Příloha 
 
 

Dovolujeme si upozornit, že příklady uvedené níže slouží pouze k ilustračním 
účelům. Uvedené hodnoty byly vybrány pro zjednodušení těchto příkladů. 

 
Příklad 1: 
Současná metoda a výpočet opravných položek 

 
U tohoto příkladu zobrazujeme jednoduchý výpočet opravných položek (Míra 
opravných položek = POD * LGD) na základě historických dat. Pro pohledávky 
před splatností je míra opravných položek 0. 

 
Při určování míry opravných položek se zvyšuje pravděpodobnost úpadku 
(POD) spolu se zvyšující se dobou po splatnosti. Ztráta při selhání (LGD) zůstává 
všeobecně neměnná4, jelikož je převážně určená kreditním managementem 
nefinanční společnosti, oborem podnikání a regionálním rozložením odběratelů. 

 

Dny po splatnosti Pohledávka POD LGD Míra opr. pol. Opravná pol. 
 

Před splatností 700 - - 0,00 % 0 

0-90 dní 160 12,50 % 60,00 % 7,50 % 12 

90-180 dní 100 50,00 % 60,00 % 30,00 % 30 

Více než 180 dní 40 70,00 % 60,00 % 42,00 % 17 

Celkem (mil EUR) 1.000    59 

 
 
 
 

Příklad 2: 
Výpočet opravných položek před splatností podle IFRS9 

 
V tomto zjednodušeném výpočtu je očekávaná úvěrová ztráta (ECL) počítána 
také pro pohledávky před splatností (předpokládejme hodnotu POD 1,2 % pro 
pohledávky před splatností). 

 

Dny po splatnosti Pohledávka               Míra opr. pol. Opravná pol. 
 

Před splatností 700 1,20 % 8 

0-90 dní 160 7,50 % 12 

90-180 dní 100 30,00 % 30 

Více než 180 dní 40 42,00 % 17 

Celkem (mil EUR) 1.000  67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Pro zjednodušení byla ignorována jakákoli vzájemná souvislost mezi LGD a POD / Dny po splatnosti. 
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Příklad 3: 
Výpočet opravných položek dle matice pro pohledávky rozdělené do skupin 

 
V tomto příkladu bylo portfolio pohledávek rozděleno do 4 skupin podle 
dvou veličin5: 

1. Kreditní rating odběratele (kde dobrý rating znamená nízké POD, špatný 
rating vysoké POD) 

2. Úspěšnost vymáhání v různých regionech, například západní Evropa a 
Čína (vysoká úspěšnost znamená nízké LGD, nízká úspěšnost pak vysoké 
LGD). 

 
 
 

Dobrý rating --- západní Evropa Dobrý rating --- Čína 
 
 
 

Dny po splatnosti POD LGD 

ECL 
Míra opr. 
položek 

 
 

Dny po splatnosti POD LGD 

ECL 
Míra opr. 
položek

 

  
 
 
 

Špatný rating --- západní Evropa Špatný rating --- Čína 
 
 
 

Dny po splatnosti POD LGD 

ECL 
Míra opr. 
položek 

 
 

Dny po splatnosti POD LGD 

ECL 
Míra opr. 
položek 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5  IFRS9 neurčuje, jaký počet skupin či jakým způsobem mají být skupiny tvořeny. 

Před splatností 2,50 % 70,00 % 1,80 % 

0-90 dní 15,00 % 70,00 % 10,50 % 

90-180 dní 40,00 % 70,00 % 28,00 % 

Více než 180 dní 90,00 % 70,00 % 63,00 % 

Před splatností 2,00 % 50,00 % 1,00 % 

0-90 dní 12,00 % 50,00 % 6,00 % 

90-180 dní 35,00 % 50,00 % 17,50 % 

Více než 180 dní 80,00 % 50,00 % 40,00 % 

Před splatností 1,50 % 70,00 % 1,10 % 

0-90 dní 7,00 % 70,00 % 4,90 % 

90-180 dní 25,00 % 70,00 % 17,50 % 

Více než 180 dní 65,00 % 70,00 % 45,50 % 

Před splatností 0,80 % 50,00 % 0,40 % 

0-90 dní 5,00 % 50,00 % 2,50 % 

90-180 dní 20,00 % 50,00 % 10,00 % 

Více než 180 dní 60,00 % 50,00 % 30,00 % 
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Příklad 4: 
Vliv pojištění a vymáhání pohledávek na výpočet 
opravných položek dle očekávané úvěrové ztráty 
(ECL) 

 
V tomto příkladu ilustrujeme, jak pojištění a vymáhání pohledávek ovlivňují 
parametry pravděpodobnost úpadku (POD) a ztráta při selhání (LGD) při 
výpočtu opravných položek dle očekávané úvěrové ztráty (ECL) na matici 
IFRS9 pro jednu skupinu z příkladu 3 --- Dobrý rating --- západní Evropa. 

 
Použité parametry: 

7 Krytá procentuální část: 90 %; Tzn., že 10 % pohledávky je Vaše spoluúčast 
(nepojištěná část). 

7 Ztráta při selhání (LGD) při využití vymáhání pohledávek: 29 % (průměrná 
úspěšnost vymáhání 71 %). 

 
Vliv pojištění a vymáhání pohledávek na opravné položky je zobrazen 
v tabulkách níže. 

 
 

Dobrý rating --- západní Evropa 
(Výpočet ECL bez pojištění a vymáhání pohledávek) 

 
Dny po splatnosti Pohledávky POD LGD ECL míra ECL opr. pol. 

 

Před splatností 350 0,80 % 50,00 % 0,40 % 1,40 

0-90 dní 80 5,00 % 50,00 % 2,50 % 2,00 

90-180 dní 50 20,00 % 50,00 % 10,00 % 5,00 

Více než 180 dní 20 60,00 % 50,00 % 30,00 % 6,00 

Celkem (mil EUR) 500    14,40 

 
 
 

Celkové opravné položky ECL bez pojištění a vymáhání pohledávek: 14,40 mil EUR 
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Dobrý rating --- západní Evropa s pojištěním a vymáháním pohledávek: 
A) Pojištěná část --- 90 % (hodnota POD pojišťovny (0,04 %) a LGD vymáhací agentury (29 %)) 

 
Dny po splatnosti Pohledávky POD LGD ECL míra ECL opr. pol. 

 

Před splatností 315 0,04 % 29,00 % 0,01 % 0,04 

0-90 dní 72 0,04 % 29,00 % 0,01 % 0,01 

90-180 dní 45 0,04 % 29,00 % 0,01 % 0,01 

Více než 180 dní 18 0,04 % 29,00 % 0,01 % 0,00 

Celkem (mil EUR) 450    0,05 

 
 
 

Dobrý rating --- západní Evropa s pojištěním a vymáháním pohledávek: 
B) Nepojištěná část --- 10 % (hodnota POD dle odběratelů a LGD vymáhací agentury (29 %)) 

 
Dny po splatnosti Pohledávky POD LGD ECL míra ECL opr. pol. 

 

Před splatností 35 0,80% 29,00% 0,23% 0,08 

0-90 dní 8 5,00% 29,00% 1,45% 0,12 

90-180 dní 5 20,00% 29,00% 5,80% 0,29 

Více než 180 dní 2 60,00% 29,00% 17,40% 0,35 

Celkem (mil EUR) 50    0,84 

 
 
 

Celkové opravné položky ECL (A+B) s pojištěním a vymáháním pohledávek: 0,89 mil EUR 
 

Jak vyplývá z výše uvedených údajů, opravné položky ECL se při využití pojištění a vymáhání pohledávek snížily o 94 %. 



 
Vyloučení odpovědnosti 
Tento materiál 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. 
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