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Vás pozýva na seminár

IFRS 9 FINANČNÉ NÁSTROJE
ÚČASTNÍCI:
Seminár je určený metodikom účtovníctva a všetkým zamestnancom, ktorí sa zaoberajú
účtovaním a oceňovaním finančného majetku a finančných záväzkov a ktorých práca si
vyžaduje ovládať predmetnú problematiku.
CIEĽ:
Od roku 2018 je účinný štandard IFRS 9 Finančné nástroje. Cieľom seminára je získať prehľad
o hlavných témach štandardu, s dôrazom na portfóliá finančných aktív a záväzkov, riadenie
rizika, deriváty a zaisťovacie účtovníctvo. Zároveň porovnáva IFRS 9 s predchádzajúcou
úpravou IAS 39 Finančné nástroje: vykazovanie a oceňovanie.
Významnou témou seminára je taktiež Expected Credit Loss (ECL) - Model pre tvorbu
opravných položiek k pohľadávkam oceňovaným metódou efektívnej úrokovej miery (EIR),
napr. k portfóliám poskytnutých úverov, hypoték, leasingov, pohľadávok z kreditných kariet
a k portfóliám nakúpených dlhopisov.
OBSAH SEMINÁRA:




Portfóliá finančných aktív a záväzkov


tvorba portfólií finančných aktív, cash-flow-test a business-model-test



model pre dlhové nástroje a pre akcie



oceňovanie reálnou hodnotou, koncept Basic Lending Agreement, vložené deriváty
do finančných aktív



finančné záväzky, reálna hodnota, ocenenie vlastného kreditného rizika, vložené
deriváty, deriváty na vlastný kapitál emitenta

Deriváty, riadenie rizika a zaisťovacie účtovníctvo


zaisťovacie vzťahy s derivátovým a nederivátovým zaisťovacím nástrojom,
prirodzené zaistenie



metóda zaistenia cash flow, metóda zaistenia fair value, metóda zaistenia čistej
cudzomenovej investície



formulácia a dokumentácia zaisťovacích vzťahov, metóda teoretického derivátu,
testy efektivity, neperfektné zaistenie



Príklady



Opravné položky k EIR aktívam – Expected Credit Loss Model


modelovanie kreditného rizika



vykazovanie opravných položiek na báze 12-mesačného a celoživotného Expected
Credit Loss, pohľadávky v tzv. Stage 1, 2, 3



definícia defaultu; modelovanie Probability of Default, Exposure at Default, Loss
Given Default



príklady na rôznych typoch portfólií (korporátne úvery, pohľadávky z kreditných
kariet, hypotéky, leasingy, nakúpené dlhopisy a pod.)

LEKTORI:

prof. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D., Ing. Petra Tomanová, M.Sc.
(Vysoká škola ekonomická, Praha)

ORGANIZAČNÉ POKYNY
TERMÍN KONANIA:

4. – 5. október 2018

MIESTO KONANIA:

Inštitút bankového vzdelávania NBS, n.o.
Tomášikova 28A
Bratislava - Ružinov

GARANT PODUJATIA:

Ing. Mario Goliaš
 02/5787 3541, 0905 436 719
fax: 02/4363 9314
e-mail: mario.golias@nbs.sk

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
prezentácia:
otvorenie seminára:
vyučovanie denne:

8.45 h – 9.00 h
9.00 h
9.00 h – 16.00 h

4. 10. 2018
4. 10. 2018

ÚČASTNÍCKY POPLATOK:
na 1 účastníka bez DPH
na 1 účastníka vrátane 20 % DPH

361,00 EUR
433,20 EUR

V účastníckom poplatku je zahrnutý obed aj občerstvenie.
BANKOVÉ SPOJENIE:

IBAN:
SWIFT:
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:

SK08 0720 0000 0000 0007 4069
NBSB SK BX
1735
0308

CENY UBYTOVANIA:
cena bez DPH
1 nocľah v budove IBV na Tomášikovej 28A:

26,92 EUR

cena vrátane 20 % DPH
32,30 EUR

Presnú objednávku ubytovania prosíme vyznačiť v záväznej prihláške.
Vysielajúce organizácie uhradia účastnícky poplatok vrátane požadovaného ubytovania do
termínu uzávierky, t.j. 27. septembra 2018, a priloženú IDENTIFIKÁCIU PLATBY (s názvom
podujatia) zašlú ihneď po jeho úhrade na adresu IBV NBS, n. o. Pri prezentácii sa účastníci
preukážu kópiou výpisu z účtu. Účastnícky poplatok nie je možné uhrádzať poštovým peňažným
poukazom.

UBYTOVANIE:
Pre mimobratislavských účastníkov zabezpečíme ubytovanie v rámci našich kapacitných
možností v budove IBV NBS, n.o. na Tomášikovej 28A. Účastníci sa môžu ubytovať už deň
pred začiatkom podujatia, a to najskôr po 14.00 h.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že účastníci, ktorí nie sú zamestnancami NBS, sú povinní
preukázať sa pri vstupe do budovy platným občianskym preukazom alebo cestovným pasom.
Na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 8/2016
s účinnosťou od 1. januára 2017 o dani za ubytovanie, počínajúc dňom 1. 1. 2017 je
IBV NBS, n.o. povinný fakturovať okrem ubytovania aj daň vo výške 1,70 EUR za fyzickú
osobu a prenocovanie. Účastníci, ktorí si budú hradiť ubytovanie v hotovosti, zaplatia súčasne
aj túto sadzbu dane na 3. poschodí budovy IBV NBS, n.o.
PODMIENKY ZRUŠENIA ÚČASTI:
Záväznú prihlášku je možné stornovať a zmeny v objednaných službách sú možné iba
písomne, najneskôr 5 pracovných dní pred začiatkom podujatia. Zastúpenie účastníka je
možné.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nestornovanej záväznej prihlášky si
IBV NBS, n.o. vyhradzuje právo vyfakturovať účastnícky v plnej výške.
DOPRAVA NA MIESTO KONANIA SEMINÁRA A MIESTO UBYTOVANIA (TOMÁŠIKOVA 28A):


z hlavnej železničnej autobusom č. 61, zastávka Trnavská, s prípadným prestupom
na autobus č. 50, vystúpiť na zastávke na znamenie Haburská



z autobusovej stanice Mlynské nivy autobusom č. 50, zastávka na znamenie Zalužická

Bližšie informácie o mestskej hromadne doprave v rámci Bratislavy môžete nájsť na stránke
http://www.imhd.sk/ba.
Vyplnené a potvrdené záväzné prihlášky zasielajte na e-mailovú adresu:
mario.golias@nbs.sk, resp. faxom na číslo 02/4363 9314,
najneskôr do 27. septembra 2018.
Prihlásenie je možné aj prostredníctvom online formulára na stránke www.ibv-nbs.sk.
Kompletnú ponuku vzdelávacích podujatí Inštitútu bankového vzdelávania NBS, n.o. nájdete na
internetovej adrese http://www.ibv-nbs.sk.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

doc. Ing. Peter Szovics, PhD.
riaditeľ
Inštitút bankového vzdelávania NBS, n. o.

