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Az IFRS 17 bevezetésének napja közel van és habár a pletykák
felröppentek a határnap eltolásáról, ezt nem erősítette meg az európai
jogalkotó. A standard összetett, több területre kiterjedő hatásaira azonban
már most fel kell készülnie a biztosítóknak. Ezt a folyamatot érdemes egy
általános felméréssel indítani, így a döntéshozók is képet kaphatnak a
rájuk váró munka nagyságáról.

Ezt az elemzést mi a Deloittenál Üzleti és Pénzügyi hatáselemzésre bontjuk. Ennek során
megvizsgáljuk a vállalat jelenlegi folyamatait, IT infrastruktúráit és megállapítjuk, hogy az új
elvárásokhoz képest merre jár a társaság. A pénzügyi hatáselemzés során már egy lépéssel
tovább megyünk és a mérleg-, eredményhatást becsüljük meg részleteiben. Korábbi
tapasztalataink alapján általános tévhiteket gyűjtöttünk össze a változásokkal kapcsolatban.
Ezeket a Biztosítás és Kockázat című folyóiratban jelentették meg szakértőink. (link)
A továbbiakban három kulcsfontosságú tényezőre hívjuk fel a figyelmet, ami tapasztalataink
szerint a biztosítók jelentős részét érinti. Érdemes ezeknek mindenképpen figyelmet szentelni
a felkészülés folyamán, mert később komoly nehézséget okozhatnak a határidők betartása és
a helyes, megfelelő beszámoló és jelentés elkészítése során.

AZ ÚJ STANDARD JELENTŐS IT BEFEKTETÉST IGÉNYEL!
Az IFRS 17 hasonlít ugyan a Szolvencia 2 szabályozáshoz, alapvető eltérések mutatkoznak
azonban az adatigény és a számítási kapacitás tekintetében. A szabvány által elvárt
granularitás, a szerződések csoportja és a kohorszok megfelelő adminisztrációja jelentősen
megnöveli az adatkezelés architektúrális igényeit. Egy megfelelő rendszer implementációja
azonban hosszú időt és jelentős pénzbeli befektetést igényel.
A modellek is eltérően kell működjenek a két említett szabályozás esetében. A
profitabilitás és a becslések helyességének rendszeres vizsgálatát is elvárja az IFRS 17,
így ennek implementációja szintén jelentős befektetést igényel. Ezekhez el kell tárolni több
évre visszamenőleg a számítások eredményét, ami a tárolási és adatfeldolgozási kapacitás
szükségszerű növelését eredményezi.
AZ ÚJ STANDARD JELENTŐS HR BEFEKTETÉST IGÉNYEL!
A beszámoló helyes elkészítéséhez több területen is szakértőkre van szükség. Jelentős
változásokat hoz a szabvány a mérleg- és eredményelemek tartalmában, ezek számítási
módjában. A társaságnak szüksége lesz mind a számvitel, mind a pénzügy és az aktuáriusi
területen megfelelő tudással rendelkező munkatársakra. A képzés idő- és pénzigényes, így
ezt is idejekorán el kell kezdeni.
A változások hatása kiterjed a működés több területére. Változni fognak a KPI-ok alapjai,
hiszen például a bevétel már nem lesz egyenlő a díjbevétellel és a profit sem abban az
ütemben jelenik meg az eredménykimutatásban, ahogy eddig az iparág megszokta. Ezért
aztán a tervezés folyamata is át fog alakulni. A helyes adatok képzik ezeknek a
számításoknak az alapját, így robosztus kontrollfolyamatot és adott esetben jelentős
változásokat kell majd eszközölni az adminisztrációs működésben is.
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AZ ÚJ STANDARD JELENTŐS FOLYAMATFEJLESZTÉST IGÉNYEL!
A jelenlegi zárási folyamatok, az adminisztrációs és számviteli feladatok olyan rendszerre
épülnek, amik alapvetően egy pillanatfelvétel helyes és pontos elkészítését teszik
lehetővé. Az új rezsim ezzel szemben az idő faktort is bevonja a képbe, ami összetettebb
folyamatokat igényel.
Tapasztalataink alapján egy folyamat szintű átalakítás bonyolult és rengeteg buktatót
tartalmaz. Kiemelten fontos, hogy a társaság azonosítsa a jelenlegi és a jövőbeli elérni
kívánt állapot közötti utat, és ezt lépésekre bontva következetesen járja végig.
A piacon látjuk, hogy az érintett biztosítók már megtették az első lépéseket (jellemzően egy
dedikált projektcsapat létrehozásával, akár külső tanácsadó bevonásával). Azonban a
hatékony pragmatikus átalakítás fontos, hiszen az éles bevezetés már nincs messze. A
standard rengeteg döntési pontot tartalmaz, amit a vállalatnak kell meghoznia. Ezek
alátámasztott átgondolt döntések, aminek elengedhetetlen részei a hátralévő munka pontos
ismerete, illetve a különböző opciók hatásainak pontos felmérése.
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