МСФО 9 –
предизвикателства
пред финансовите
институции

1

Ден: МСФО 9
Финансови инструменти –
класификация и оценяване

2

Ден: МСФО 9
Предизвикателства при
обезценка на финансови
инструменти:

09:00

10:30

• Основни изисквания
• Тест “Характеристики на финансов инструмент” (тест
Плащания само на главници и лихви (SPPI))
• Практически примери*

09:00

10:30

• Основни изисквания
• Основни аспекти на модела за обезценка
• МСФО 9 и изискванията за капиталова адекватност
• Практически примери*

10:30

11:00

Пауза

10:30

11:00

Пауза

11:00

13:00

• Тест “Бизнес модел” – основни характеристики
• Практически примери*

11:00

13:00

13:00

14:00

Обяд

14:00

15:30

• Основни съществени аспекти при първоначално прилагане
• Дискусии на допълнително възникнали въпроси

• Очаквани загуби за живота на финансовия актив
(ОЗК, LECL) определение и моделиране
• 12-месечни ОЗК (ECL)
• Включване на надеждна бъдеща информация
• Практически примери*

13:00

14:00

Обяд

14:00

15:30

• Претегляне на вероятни сценарии
• Съществено влошаване и увеличаване на кредитния риск
• Активи във фаза 3
• Практически примери*

15:30

16:00

Пауза

16:00

17:30

• Прилагане на изискванията на МСФО 9 към финансови
активи с ниски ОЗК, с ниска вероятност за влошаване и
за немоделирани портфейли
• Дискусия на възникнали въпроси

15:30

16:00

Пауза

16:00

17:30

• Изисквания при отписване
• Практически примери*

Всички практически примери, включени в
програмата на семинара ще бъдат разработени
на базата на специфични за финансовия пазар,
финансови инструменти.

За въпроси и допълнителна
информация за семинара,
моля свържете с:
Петя Маринова
Старши мениджър в Одит
мобилен: +359 885 422 205
тел.: +359 8177 221
e-mail: Petya.Marinova@bg.ey.com

Акценти в семинара:
• Резюме на изискванията на МСФО 9

• Включване на индикатори за бъдеща

• Модел за класификация и оценяване

информация в модела за обезценка

• Приложение при активи с несъществена загуба,

• Отписване
• Резюме на изискванията за обезценка
• Подход за моделиране
• Съществено влошаване

несъществено влошаване и немоделирани
портфейли

• Примери и дискусии по време на целия семинар

Аудитория:

участници, не повече от 20

Дати:

ще бъдат допълнително координирани с вас, в съответствие
с вашите ангажименти в периода ноември-декември 2017 г.

Продължителност:

2 дни

Цена на семинара:

4,000 Евро без ДДС – включени материали за група
от 20 човека

EY | Одит | Данъци | Сделки | Консултации
За EY
EY е световен лидер в сферата на одита, данъчните и финансовите
консултации и сделки. Задълбочените познания и качествените
услуги, които предоставяме, спомагат за укрепването на доверието
и сигурността в капиталовите пазари и в икономиките по целия свят.
Ние изграждаме изключителни лидери, които работят заедно, за да
отговорят на очакванията на нашите клиенти и всички заинтересовани
страни. По този начин ние играем важна роля в изграждането на
един по-добър корпоративен свят за нашите служители, клиенти и
по-широки области.
EY е част от глобалната организация и може да се отнася към една
или повече компании-членове на Ърнст и Янг Глобал Лимитид, всяка
от които е самостоятелно правно дружство. Ърнст и Янг Глобал
Лимитид е дружество с ограничена отговорност, регистрирано във
Великобритания, което не предоставя услуги на клиенти.
За повече информация за нашата организация, моля посетете
ey.com.
2016 Ърнст и Янг Одит ООД
Всички права запазени.

