МСФО 17
На 17 март 2020 г. Международният борд за счетоводни стандарти
(МБСС) реши новият МСФО 17 Застрахователни договори (МСФО
17) да влезе в сила от 1 януари 2023 година. Това означава, че
всички български застрахователи трябва да изготвят салда,
отговарящи на изискванията на МСФО 17, към началото на
сравнителния отчетен период, т.е. още към 1 януари 2022 г.

Според анализите в световен мащаб на
МБСС процесът на прилагане на МСФО 17
отнема средно около 3.5 години. Това е
така поради значителните промени в
изискванията към системите, данните,
процесите, актюерските модели и
финансово-счетоводната отчетност.

През декември 2019 г. ПрайсуотърхаусКупърс проведе
проучване сред мнозинството от застрахователните
компании в България. Относно първоначалните дейности по
прилагане се установи, че

47%
от българските застрахователи са определили
първоначалния обхват на проектите по прилагане на
МСФО 17 към 31.12.2019 г.

Изискванията на МСФО 17 спрямо сега действащите
застрахователни стандарти, регулации и практики са в
редица отношения съществено различни. Сега действащият
международен финансово-счетоводен стандарт за
застрахователните договори (МСФО 4), по думите на БМСС,
не е истински „международен“ въпреки названието си, тъй
като той разрешава използването на национални счетоводни
стандарти и застрахователни практики, които значително се
различават както помежду си, така и спрямо МСФО 17.

Българските застрахователни компании ще имат нужда от
значителна помощ в проектите си по прилагане.
PwC България разполага с най-опитния екип от застрахователни
специалисти, който може да окаже съдействие по следните
възможни начини:

Задълбочен 5-дневен семинар-обучение (на български
или английски език), включващ над 100 практически
казуса, задачи и илюстрации, адаптиран към нуждите и
изискванията на съответния клиент. Тъй като
прилагането на МСФО 17 и МСФО 9 преплита
изисквания към финансовата отчетност, моделирането
на финансови и застрахователни рискове, процеси
системи и данни, този семинар-обучение ще бъде
изнесен от местни застрахователни специалисти на
PwC с тясна експертиза в тези области и задълбочени
познания на спецификите на българския
застрахователен сектор.

Пълно съдействие при методологична имплементация
на новите изисквания на стандарта, включително
разработване на модели за оценка на риска, анализ на
въздействието от промените върху финансовите
отчети, KPIs, анализ на въздействието върху
системите, данните и процесите на застрахователните
компании (включително помощ при анализиране,
дефиниране и мигриране на данни).
Програмното решение In а Box, разработено от PwC,
което е успешно приложено в много наши клиенти по
целия свят.
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