
  
 

 
       

 

  
 

 

instrumentul auxiliar pentru depreciere în conformitate cu IFRS 9 

 
CONFORMATI-VA STANDARDULUI IFRS 9 

Începând cu ianuarie 2018, întreprinderile comerciale care raportează conform Standardelor 
Internaționale de Raportarea Financiară (IFRS) trebuie să își adapteze procesul de depreciere 
pentru creanțele comerciale la noul regulament IFRS 9. 

 
Noul standard de contabilitate rezultă din nevoia unor metode de contabilitate mai precise și mai 
fiabile și o prevenire mai bună a riscului. Astfel, societățile ar trebui să treacă la un model de 
depreciere predictiv, trecând de la pierderea suferită la Pierderea de Credit Anticipată (ECL) pentru 
toate creanțele comerciale. Noul standard de contabilitate reprezintă o provocare importantă, 
modificând modul în care deprecierile datoriei ar trebui să fie calculate. 

 
Cu sprijinul nostru, puteți efectua acest exercițiu dificil cu ușurință și rapiditate, întrucât prognozarea 
pierderilor este un domeniu de expertiză de bază pentru Coface, in calitate de lider de asigurări de 
credit. 

 

CUM VĂ PUTEM AJUTA CU ACEASTĂ PROVOCARE? 

Sa fii conform cu noul standard IFRS 9, necesita 
timp, resurse, cunoștințe și expertiză. Coface oferă o 
soluție simplă in calculul careia se iau in considerare 
datele folosite de noi in activitatea de asigurare de 
credit.  

 
Această soluție vă permite să identificați, să măsurați 
și să preconizați riscul de pierdere pentru creanțele 
comerciale și să evaluați corect Pierderile de Credit 
Anticipate precum si deprecierea corespunzătoare. 

 
Având în vedere că metodologia care stă la baza 
serviciului nostru este clar documentată, aceasta va 
facilita pașii dvs. de aprobare cu auditorii financiari și 
contabilii autorizați. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prognozarea pierderii de credit a devenit simplă 

SITUAȚIE FINANCIARĂ 



CE FACE CA SOLUȚIA COFACE SĂ FIE 
EFICIENTA, IMPARȚIALĂ ȘI CONFORMĂ CU 
OBIECTIVELE IFRS 9? 

 

Pierderea de Credit Anticipată este rezultatul 
analizării încrucișate a două seturi de date: 

• Probabilitatea de neplată (PD) pentru cumpărător 

• Pierderea datorată nerambursării (LGD) unei creanțe 
 
 

Pentru a evalua PD și LGD, economiștii Coface 
analizează informații privind riscul de credit, mai 
precis istoricul de plată, bonitatea și probabilitatea 
statistica de recuperare. 

 
 

Puterea soluției noastre este susținută de 
dimensiunea și coerența bazei noastre de date 
extinse, inclusiv numărul de societăți, cazurile de 
colectare a debitelor, tinand cont si de tara si 
sectorul in care activati. 

 
 

Serviciul nostru poate lua în considerare și impactul 
asigurării și / sau acoperirii obținută din alte surse. 

 
 

De asemenea, veți fi îndrumat pentru a face bilanțul 
fiecărei experiențe de plată a cumpărătorilor prin 
intermediul unei deviații cuantificate a ECL. 

 
BENEFICIILE DUMNEAVOASTRĂ: PRECONIZAȚI  
PIERDERILE UȘOR, ÎN MODUL CEL MAI CORECT  
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Reduceți energia utilizată pentru 
construirea propriului model grație 
soluției noastre la cheie: 
Delegați serviciul de prognozare 
către un expert. 
Anticiparea pierderilor este o 
funcție de bază a Coface. Ne 
ocupăm de anticiparea pierderilor 
de credit de mai mult de 70 de ani, 
folosind actuari pentru a rafina 
modelele noastre. 

Limitați impactul volatilității asupra 
deprecierilor: 
Folosirea eșantionului nostru statistic 
cuprinzător și istoric crește 
stabilitatea unui astfel de model. 
PD-urile noastre sunt stabilite pe 
populații mai mari comparativ cu 
portofoliul dumneavoastră iar 
experiența noastră de colectare a 
debitelor reflectă profilurile a mai mulți 
cumpărători atunci când se estimează 
LGD. 

Asigurați-vă că auditorii 
dumneavoastră financiari se simt în 
siguranță și încrezători: 
Grație caracterului robust al 
modelului nostru dar și 
transparenței soluției noastre, 
activitatea de audit este simplă. 
Nota de Informare explicativă pe care 
o furnizăm este clară, corectă și arată 
că metodologia este în conformitate 
cu IFRS 9. 
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PD 
LGD 

Acoperiri 

CUM SĂ BENEFICIAȚI DE ESTIMAREA 
COFACE PRIVIND PIERDEREA DE 
CREDIT? 

• Trimiteți-ne soldul restant pentru fiecare 
cumpărător folosind un model dedicat și lăsați-
ne pe noi să facem restul. 

• Vă vom furniza declarațiile detaliate pentru 
creanțe pentru fiecare poliță și cumpărător. 
Astfel puteți obține o estimare ECL pentru 
fiecare creanță comercială. 

• Deoarece afacerea dumneavoastră este unică, 
abordarea noastră vă permite și vă ghidează 
să faceți ajustările necesare acolo unde este 
nevoie să le introduceți în situația financiară. 

 Sold         ECL 

Cumpărător 1 150 000 € 1 250 € 

Cumpărător 2 40 000 € 480 € 

... 220 000 € 2 260 € 

Cumpărător 100 30 000 € 330 € 

Total 440 000 € 4 320 € 
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