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Kombinirana rešitev 

pri obveznih razkritjih 

in poročanjih 

zavarovalnice po 

Solventnosti II in 

MSRP 4 (2. faza)

mag. Mila Markovska

Samostojni strokovni  

sodelavec za 

upravljanje

s tveganji



Podobnosti in 

razlike med 

Solventnostjo II 

in MSRP 4 (2. 

faza)



Solventnost II

 Zakonodajni standardi

 Enotne kapitalske zahteve 

po različnih profilih tveganj

 Minimalna raven varnosti

 Sistem upravljanja s 

tveganji

 Razkrivanje informacij in 

transparentnost

MSRP 4 (2. Faza)

 Računovodski standardi

 Ekonomski vidik:

 dodana vrednost 

 upravljanje s tveganji

 Enotno poročanje, ki 

temelji na tveganju

 Razkrivanje informacij in 

transparentnost

Podobnosti in razlike med Solventnostjo II in MSRP 4 

(2. faza)



Zaščita zavarovancev Zaščita zavarovancev

SOLVENTNOST II MSRP 4 (2. faza)

Zavarovalnica v celoti

Zagotavljanje ustreznega 

upravljanja s tveganji 

zavarovalnice

Nadzorna telesa; Delničarji

FUNKCIJA

OBSEG

CILJNA 

SKUPINA

NAMEN

Zavarovalnica v celoti

Zagotoviti pošteno oceno o 

sposobnosti zavarovalnice, da 

generira denarne tokove v 

prihodnosti

Delničarji

Podobnosti in razlike med Solventnostjo II in MSRP 4 

(2. faza)



Poročanje po 

zakonodajnih 

standardih 

napram 

računovodskim



Solventnost II napram MSRP 4 (2. faza)

Solventnost II (01.01.2014)

 Regular Supervisory Report 

(RSR)

 Solvency and Financial 

Condition Report (SFCR)

 Quantitative Reporting 

Templates (QRTs)

RSR SFRC QRTs

Pogostost 

poročanja

Prvo poročilo

31.12.2014, nato 

na vsaka tri leta

31.12.2014, 

enkrat letno

31.03.2014/

31.12.2014, 

Kvartalno in leto 

poročanje

Datum 

poročanja

Posamezno: v 

14 dneh po 

koncu leta

Skupina: do šest

tednov po koncu 

leta

Posamezno: v 

14 dneh po 

koncu leta

Skupina: do šest 

tednov po koncu 

leta

Posamezno: v 

petih tednih za 

kvartalno; 

v 14 dneh za 

letno poročanje

Skupina: do pet 

tednov po koncu 

leta

Oblika 

poročanja

Elektronski –

poenoteni okvir 

EIOPA

Elektronski –

poenoteni okvir 

EIOPA

Elektronski –

poenoteni okvir 

EIOPA

Notranja 

odobritev

Ne Ne Ne



Solventnost II napram MSRP 4 (2. faza)

Poslovanje 

in uspešnost

Sistem 

upravljanja

Profili 

tveganja

Vrednotenje 

po zahtevah 

Solventnosti II

Upravljanje

kapitala

Kvalitativni 

podatki

Poslovno in zunanje 

okolje;

Cilji in strategije; 

Uspešnost poslovanja 

zavarovalnega dela, 

razdeljenega po vrstah 

poslovanja; 

Uspešnost poslovanja 

naložbenega dela; 

Operativni in drugi 

stroški

Splošni sistem 

upravljanja;

Sposobni in primerni;

Sistem upravljanja s 

tveganji;

ORSA;

Sistem notranjih 

kontrol; 

Funkcija notranje 

revizije;

Izločanje storitev; 

Poročanje na ravni 

skupine

Kvalitativni in 

kvantitativni podatki;

Prevzem rizika;

Tržno tveganje;

Kreditno tveganje;

Likvidnostno tveganje;

Operativna tveganja;

Koncentracijsko 

tveganje;

Diverzifikacijski učinki; 

stresni in scenarijski 

testi – notranji model

Opis metodologije 

vrednotenja:

-Sredstev

-Zavarovalno-

tehničnih rezervacij,

-Preostalih sredstev 

in obveznosti;

-Pojasnilo večjih 

razlik med 

ekonomskimi in 

statutarnimi 

vrednostmi

Kapital;

MCR in SCR;

Razlike med 

standardno 

formulo in internim 

modelom; 

Interni model;

Neskladnosti z 

MCR in SCR

QRT Predloge za poročanje 

o premiji in tehničnem 

rezultatu;

Predloge za poročanje 

o variabilnosti

N/A Analiza rezervacij in 

izpostavljenosti do 

tveganj;

Predloge za poročanje 

o pozavarovanju

Bilanca stanja, 

naložbe in rezervacij

Kapital;

SCR in MCR



Solventnost II napram MSRP 4 (2. faza)

MSRP 4 (2. Faza) (2014/2015):

 počakati in sprejeti končno rešitev;

 zgraditi fleksibilnost, na podlagi pričakovanih zahtev 2 faze;

 prejeti več možnih rešitev za Solventnost II v kratkem roku 

in odlagati strateške rešitve ter uporabiti čim več časa, 

dokler niso znane zahteve 2. faze (na primer po izdaji 

končnega standarda).



Zahteve 

zakonodajnih in 

računovodskih 

standardov po 

posameznih 

področjih



RAZKRITJE

SISTEMI

PODATKI

PLANIRANJE

REVIZIJA

USPEŠNOST

AKTUARSKO 

MODELIRANJE

ČASOVNI NAČRT

ORGANIZACIJA

SKLADNOST 

POSLOVANJA

ČASOVNI ROKI ZA FINANČNO POROČANJE

 ANALIZA VRZELI NA ZAČETKU PROJEKTA, DA SE

ZAGOTOVI DOVOLJ ČASA ZA MOREBITEN NAJEM

NOVIH ČLOVEŠKIH VIROV ALI PRIDOBITEV

USTREZNEGA STROKOVNEGA ZNANJA ZNOTRAJ

ORGANIZACIJE

USKLADITEV MED VREDNOSTMI IZ POSMAEZNIH

POSTAVK V IZKAZIH PO 2. FAZI IN SOLVENTNOSTI II-

Prilagoditi sistem upravljanja in skladnost istočasno z

razvojem in oblikovanje novih procesov in sistemov

PRILAGODITEV SISTEMOV VREDNOTENJA PO

NOVIH ZAHTEVAH - Sistemi morajo zagotoviti dva popolnoma

različna računovodska izkaza

NOV NABOR PODATKOV IN IZBOLJŠANJE

OBSTOJEČEGA

NOVI KAZALCI USPEŠNOSTI POSLOVANJA IN

SISTEM NAGRAJEVANJA UPRAVE IN NADZORNIH

SVETOV

NOVI BOLJ FLEKSIBILNI IN FUNKCIONALNI

AKTUARSKI MODELI

ZAHTEVE PO PODROBNEJŠEM RAZKRIVANJU
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HVALA ZA 

POZORNOST


