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Vir: www.iasb.org; 7.junija 2011

Opomba: v tej prestavitvi so zajeta stališča IASB, 

ki so bila sprejeta do 1. junija 2011.

FASB?

Solventnost 2?

http://www.iasb.org/


Novi MSRP 4: Področje 

• zavarovalne pogodbe z vidika izdajatelja (zavarovalnice ali 

pozavarovalnice) in pozavarovalne pogodbe s stališča 

pozavarovanca,

• Izdani finančni inštrumenti, ki vsebujejo možnost 

diskrecijske udeležbe.

Opredelitve:

• opredelitev zavarovalne pogodbe ostaja enaka,

• natančnejša je opredelitev pomembnega zavarovalnega 

tveganja.



Novi MSRP 4: Pripoznanje

Kdaj zavarovalnica postane pogodbena stranka?

• bodisi ob podpisu zavarovalne pogodbe (ko je 

zavarovalnica vezana s pogodbenimi določili) bodisi

• takrat, ko je zavarovalnica prvič izpostavljena tveganjem iz 

te pogodbe; to je takrat, ko se zavarovalnica ne more več 

izogniti kritju škode oziroma tega tveganja ne more več 

ublažiti s spremembo zavarovalne premije.

Contract boundary!



Novi MSRP 4: Merjenje

Vrednost zavarovalne pogodbe je enaka vsoti (ED, 17. 

odstavek):

• »pričakovane sedanje vrednosti prihodnjih denarnih 

izdatkov, zmanjšana za pričakovano sedanjo vrednost 

prihodnjih denarnih prejemkov, ki izvirajo iz zavarovalne 

pogodbe, prilagojena za učinke negotovosti tako glede 

zneska kot tudi trenutka nastopa teh denarnih tokov«  in

• in »preostale stopnje, ki prepreči pripoznanje dobička takoj 

ob pripoznanju zavarovalne pogodbe« 



Novi MSRP 4: Merjenje

Vir: www.iasb.org; ED Snapshot, julij 2010

http://www.iasb.org/


Novi MSRP 4: Merjenje

Trije parametri (ED, 17. odstavek):

• ocena prihodnjih denarnih tokov,

• diskontna stopnja, 

• ocena vpliva negotovosti glede zneska kot tudi trenutka 

nastopa denarnih tokov (angl. risk adjustment).



Novi MSRP 4: Merjenje

Kaj vključiti v denarne tokove?

• stroške, ki so neposredno povezani z izvrševanjem 

zavarovalne pogodbe oziroma skupine zavarovalnih 

pogodb,

Stroški, ki jih ni mogoče neposredno pripisati zavarovalni 

pogodbi oziroma skupini zavarovalnih pogodb, so stroški 

obdobja zavarovalnice.

Dileme pri postavljanju meje (angl. Contract boundary):

• Pogodbe, ki se ciklično obnavljajo?

• Predčasna prekinitev zavarovalne pogodbe?

• Omejitve pri določanju premij?



Novi MSRP 4: Merjenje

“Diskontna stopnja naj bi odražala gibanje cen inštrumentov, 

katerih denarni tokovi imajo podobne lastnosti kot 

zavarovalne pogodbe “  (ED, 30. odstavek).

• Diskontiranje denarnih tokov premoženjskih zavarovanj z 

dolgim repom,

• Posodabljanje diskontne stopnje,

• Diskontirati ni treba, če je vpliv diskontiranja nepomemben.



Novi MSRP 4: Merjenje

Prilagoditev za tveganje (angl. risk adjustment). 

• Nadomestilo, ki ga na ravni portfelja zavarovalnih pogodb 

zavarovalnica zahteva za to, da nosi tveganje, da bodo 

dejanski izdatki presegali trenutno ocenjene (IASB/FASB 

meeting, marec 2011). 

• Pri oceni se uporabi le naslednja orodja (ED, odstavek B73):

• stopnjo zaupanja (angl. confidence level),

• pogojne pričakovane ekstremne vrednosti (angl. 

conditional tail expectation),

• stroške kapitala (angl. cost of capital).



Novi MSRP 4: Merjenje

• Vloga preostale stopnje (angl. residual margin)

• Prilagojen pristop merjenja (angl. modified approach):

• kratkoročna zavarovanja,

• ni preostale stopnje,

• prenosne premije vsebujejo tudi pričakovane prihodnje 

premije, ki so znotraj meja obstoječe pogodbe.  



Novi MSRP 4: Začetek veljavnosti


