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Wielowątkowe zarządzanie ryzykiem pozwów dotyczących kredytów walutowych

MONITORING
Raportowanie zarządcze pozwalające
na bieżące śledzenie status ryzyka
prawnego

ZWROTY
Metodyka i automatyzacja obliczania
kwoty zwrotu dla klienta
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ALM

UJĘCIE KSIĘGOWE

Analizy what-if dla różnych
scenariuszy rozwoju pozwów
sądowych

Metodyka szacowania rezerw na
postępowanie sądowe
4

RYZYKO
W zakresie analizy ograniczeń prawnych
i opracowania aneksów do umów
kredytowych dla obecnych klientów przy
zmianie formuły oprocentowania

2 | Biuletyn ryzyka
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WYCENA
Wycena do wartości godziwej kredytów
walutowych

Działania do podjęcia w celu efektywnego zarządzania ryzykiem pozwów
dotyczących kredytów walutowych

1
2

OBLICZENIA KWOTY
ZWROTU DLA KLIENTA
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UJĘCIE KSIĘGOWE –
SZACOWANIE REZERW,
WYCENA DO FAIR VALUE

►
►
►

►

3
4

DOSTOSOWANIE OBECNYCH
STRATEGII ZARZĄDZANIA
RYZYKIEM IR I FX
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SYMULACJE BILANSU ORAZ
RAPORTOWANIE
ZARZĄDCZE POZWALAJĄCE
MONITOROWAĆ STATUS
RYZYKA PRAWNEGO

3 | Biuletyn ryzyka

►

►

Opracowanie algorytmów
Implementacja narzędzia
Walidacja metodyki / narzędzia stworzonego przez bank / gotowości
systemów
Niezależne wyliczenia kwoty zwrotu na potrzeby spraw sądowych

Opracowanie algorytmów
Implementacja narzędzia
Walidacja metodyki / narzędzia stworzonego przez bank / gotowości
systemów
Niezależne wyliczenia rezerwy
Analiza zapadalności portfela zabezpieczającego
Wpływ na zmienność wyniku (w tym hedge accounting)
Konsekwencje kapitałowe
Dostosowanie strategii zabezpieczających przed ryzykiem rynkowym
Ujęcie w systemie FTP
Symulowanie bilansu:
‒ Analizy scenariuszowe / what-if
Heatmapa bieżącego ryzyka prawnego
‒ Kompleksowa analityka portfela kredytów walutowych w przekrojach
biznesowych/ czasowych z uwzględnieniem statusu pozwów
‒ Monitoring statusów pozwów
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EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych
obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe,
doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne. Nasza
wiedza oraz świadczone przez nas najwyższej jakości usługi
przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach
kapitałowych i w gospodarkach całego świata.
W szeregach EY rozwijają się utalentowani liderzy
zarządzający zgranymi zespołami, których celem jest
spełnianie obietnic składanych przez markę EY.
W ten sposób przyczyniamy się do budowy sprawniej
funkcjonującego świata. Robimy to dla naszych klientów,
społeczności, w których żyjemy i dla nas samych.
Nazwa EY odnosi się do firm członkowskich Ernst & Young
Global Limited, z których każda stanowi osobny podmiot
prawny. Ernst & Young Global Limited, brytyjska spółka z
odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji
(company limited by guarantee) nie świadczy usług na rzecz
klientów.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.ey.com/pl
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