CENTAR ZA EDUKACIJU DJELATNIKA U OSIGURANJU PRI HRVATSKOM UREDU ZA OSIGURANJE
poziva Vas na jednodnevni specijalistički seminar
MSFI 17 – kako do uspješne provedbe?

Vrijeme održavanja│25.04.2019 s početkom u 09:00 sati
Mjesto održavanja│Hrvatski ured za osiguranje, Martićeva 71/1, Zagreb. (Ovisno o broju prijavljenih polaznika
može doći do promjene lokacije održavanja edukacije, o čemu će polaznici biti pravovremeno obaviješteni.)

Predavači│dr. Borut Eržen
Trajanje│8 nastavnih sati
Jezik seminara│Hrvatski
Rok za prijavu│19.04.2019.
Informacije i prijave│
• cedoh@huo.hr
• tel. +385 1 4696 626 • 4696 600
http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/

MSFI 17 se smatra velikim praskom u
financijskom
izvješćivanju
u
osiguranju. Prelazak na novi standard
će utjecati na mnoga područja unutar
osiguravajućeg društva. Sa jedne
strane može imati značajan utjecaj na
financijski položaj i rezultate društva
što na kraju može uzrokovati i
promjenu strategije društva. Primjena
standarda, sa druge strane, predstavlja
i značajan operativni izazov osobito sa
stajališta pripreme podataka i
usvajanja odgovarajućih postupaka i
alata za izpunjenje regulatornih
zahtjeva unutar kratkih rokovima. Na
seminaru ćemo se upoznati sa
osnovnim
principima
standarda,
izazovima i mogočim praktičnim
rješenjima kod implementacije.
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Glavna pitanja i teme u fokusu seminara
-

Glavna načela standarda MSFI 17
Pristupi mjerenja prema MSFI 17
Izvješća u skladu s MSFI 17
Glavni konceptualni i operativni izazovi
Postupak mjerenja s naglaskom na pripremi ulaznih podataka
Planiranje u skladu s MSFI 17
Tagetik-ovo rješenje za MSFI 17
Rješavanje primjera u skupinama
* Mjerenje prema BBA
* Mjerenje prema PAA
* Analiza, usporedba i interpretacija rezultata prema BBA i PAA

Cilj seminara
Upoznati:
-

glavna načela i metode mjerenja prema MSFI 17
zahtjeve za podacima
izvješća u skladu s MSFI 17
glavne izazove u navedenim pitanjima

Pokazati kako se može pristupiti izazovima i riješiti ih pomoću Tagetikovog rješenja MSFI 17.
Aktivno angažiranje sudionika u osmišljavanju i provedbi rješenja na konkretnom primjeru.
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Seminar je namijenjen
Svim osobama koje su se već uključile ili se očekuje da se uključe u provedbu, proces mjerenja ili analizu
i korištenje rezultata prema MSFI 17. Prvenstveno to su aktuari, računovođe, menadžment, upravitelji
rizika, financije, IT, procesi i tehnologija.

Biografija predavača:
Nakon stjecanja doktorata iz fizike dr. Borut Eržen pridružio se Triglav osiguranju d.d. kao aktuar, gdje je
nakon uspješno položenih ispita postao član Faculty and Institut of Actuaries u Velikoj Britaniji.
G. Eržen je stekao i produbljivao iskustva na raznim stručnim i menadžerskim pozicijama u industriji
osiguranja. Između ostalog, g. Eržen je bio član Uprava Triglav osiguranja d.d. i Ergo osiguranja d.d. u
Sloveniji. Sada je vodeći konzultant za MSFI 17 na CRMT d.o.o. gdje savjetuje o uvođenju Tagetik-ovog
rješenja za MSFI 17. Pored aktuaristike njegove kompetencije su također upravljanje rizicima, financije i
računovodstvo.
Naknada za sudjelovanje u specijalističkoj edukaciji
Naknada za sudjelovanje za polaznike zaposlene u društvima koja su članovi Hrvatskog ureda za
osiguranje iznosi 1.000,00 kn.
Naknada za sudjelovanje za sve ostale polaznike iznosi 1.400,00 kn, s tim da pravna osoba koja uputi više
od 1 polaznika ostvaruje sljedeće popuste: za drugog polaznika naknada za sudjelovanje iznosi 1.200,00
kn, a za trećeg i svakog sljedećeg naknada iznosi 1.000,00 kn.
Naknade su izražene bez PDV-a.
Osim predavanja i vježbi, u naknadu je uključena literatura koja pokriva program, popis sudionika
seminara s podacima za kontakt, potvrda o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenje u
stankama.

Ostale nadolazeće edukacije u organizaciji CEDOH-a
Više saznajte na: http://www.huo.hr/hrv/centar-za-edukaciju-djelatnika-u-osiguranju/16/
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MSFI 17 – kako do uspješne provedbe?

25.04.2019., Zagreb

dr. Borut Eržen

RASPORED SEMINARA
8:45 – 9:00

Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30

Principi mjerenja i izvještavanja prema MSFI 17

10:30 – 10:45

Stanka

10:45 – 12:15

Glavni metodološki i operativni izazovi

12:15 – 13:15

Stanka za ručak

13:15 – 14:45

Tagetik-ovo rješenje za MSFI 17

14:45 – 15:00

Stanka

15:00 – 16:30

Rješavanje primjera u skupinama
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