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MSRP 17 - Zavarovalne pogodbe 

Vabljeni na izobraževanje s področja novega zavarovalnega standarda, ki bo potekalo v torek, 17.
oktobra 2017 od 8:30 do 14:45 v prostorih Centra za poslovno usposabljanje (za Gospodarsko
zbornico Slovenije) na Kardeljevi ploščadi 27 a v Ljubljani.

Mednarodni standard računovodskega poročanja 17-Zavarovalne pogodbe prinaša korenite
spremembe v načinu vrednotenja zavarovalnih pogodb. Novosti glede načina merjenja
zavarovalnih obveznosti bodo terjale prilagoditve poslovnih procesov in IT sistemov. Poznavanje
predpisov standarda je temeljni pogoj za pripravo in ublažitev prehoda na poročanje v skladu z
novimi zahtevami.

Verjamemo, da bomo s svojim znanjem in izkušnjami pripomogli k učinkovitim pripravam na
prehod na novi standard. Predavanje, ki bo potekalo pod vodstvom Deloittovih strokovnjakov,
aktuarjev z večletnimi izkušnjami Martina Schenka in Tomasa Petra iz praške pisarne in
Krešimirja Kolarja, izkušenega strokovnjaka za iskanje zavarovalniških rešitev, bo obsegalo
naslednje teme:

1. Predstavitev tehničnih zahtev, ciljev ter metodologij vrednotenja, 
2. Prehod s poročanja po MSRP 4 v poročanje po MSRP 17,
3. Analiza finančnih in poslovnih vplivov novega standarda,
4. Primeri s področja življenjskih in neživljenjskih zavarovanj.



Načrtovani program:

8:30 - 9:00 Zbor udeležencev 

9:00 - 9:15 Uvodni nagovor

9:15 - 10:30
Predstavitev tehničnih zahtev, ciljev in metodologij
vrednotenja po MSRP 17

10:30 - 11:15 Prehod na IFRS 17

11:15 - 12:00
Analiza in ocena vplivov novega standarda na 
poslovanje

12:00 - 13:00 Odmor za kosilo

13:00 - 13:45
Praktični primeri s področij življenjskih in 
neživljenjskih zavarovanj

13:45 - 14:00 Odprta vprašanja glede MSRP 17

14:00 - 14:15 MSRP 9 in MSRP 17: Medsebojni vplivi

14:15 - 14:45 Vprašanja in razprava
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Predavanja bodo potekala v angleščini.

Zaradi omejitve števila prijav, prosimo, da svojo udeležbo predhodno, najkasneje do 11. 10.
2017, potrdite z elektronskim sporočilom na vida.ferlan@zav-zdruzenje.si. V ime zadeve
pripišite Izobraževanje MSRP 17.

Izobraževanje organizira Deloitte v sodelovanju s Slovenskim zavarovalnim združenjem.

Udeležba na izobraževanju je brezplačna.

Vljudno vabljeni.
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