
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rýchlo a stručne 
IFRS správy od PwC 

 1. júla 2013 Revidované návrhy týkajúce sa poistných 
zmlúv budú mať významný dopad 

Model oceňovania 

V súlade s predchádzajúcimi návrhmi je navrhnu-

tý bežný model oceňovania, pri ktorom sa odhady 

prehodnocujú každé účtovné obdobie. Oceňova-

nie záväzku vyplývajúceho z poistnej zmluvy je 

naďalej založené na týchto základoch: diskonto-

vaných peňažných tokoch s váhou ich pravdepo-

dobnosti, posúdení rizika a zmluvnej servisnej 

marži (predtým označovanej ako zvyšková marža) 

reprezentujúcej nezaslúžený zisk zmluvy. Zjedno-

dušený prístup je povolený vtedy, ak poskytuje 

rozumnú aproximáciu alebo ak doba poistného 

krytia nie je dlhšia než jeden rok. 

IASB zhromažďuje pripomienky k piatim kľúčo-

vým oblastiam, ktoré sa oproti predchádzajúcemu 

pracovnému návrhu významným spôsobom zme-

nili (viď nižšie). Okrem toho sa IASB pýta aj na to, 

či sa mu pri vypracúvaní navrhovaných zmien 

podarilo primeraným spôsobom vyvážiť náklady a 

výhody. 

1. Používanie ostatného súhrnného zisku 
(OSZ) 

Predchádzajúci pracovný dokument navrhoval 

vykazovanie všetkých efektov spojených s aktuali-

zovaním diskontnej sadzby do zisku alebo straty. 

Podľa revidovaného dokumentu sa rozdiel medzi 

diskontovanými peňažnými tokmi, ktoré využíva-

jú súčasné trhové sadzby, a diskontnými sadzba-

mi pri počiatočnom zaúčtovaní vykazuje v OSZ 

v prípade tých peňažných tokov, ktoré nezávisia 

od výnosov plynúcich z podkladových aktív. Tým-

to sa u poisťovateľov sčasti redukuje volatilita 

výkazu ziskov a strát v prípade, keď sú dlhové 

cenné papiere oceňované v umorovanej hodnote 

alebo v reálnej hodnote, ktorej zmena sa účtuje 

cez OSZ, tak ako to navrhujú limitované úpravy 

klasifikácie a oceňovania podľa IFRS 9. Volatilita 

sa však zvýši vtedy, keď sú aktíva oceňované 

v reálnej hodnote, ktorej zmena je vykázaná cez 

zisk alebo stratu. 

Základné informácie 

V nadväznosti na pracovný materiál z roku 

2010 vydal IASB cielený revidovaný doku-

ment určený na pripomienkovanie, ktorý 

zásadným spôsobom zmení účtovanie u všet-

kých účtovných jednotiek, ktoré vystavujú 

poistné zmluvy. IASB sa ním pokúsil vyriešiť 

obavy zainteresovaných strán ohľadom vní-

manej „umelej“ volatility vyplývajúcej z návr-

hov obsiahnutých v predchádzajúcom pra-

covnom materiáli. Revidovaný návrh štan-

dardu nahradí štandard IFRS 4, ktorý 

v súčasnosti povoľuje širokú škálu postupov 

pri účtovaní o poistných zmluvách. Hoci 

nejde o spoločný projekt, IASB i FASB vo 

svojich úvahách navzájom spolupracujú. Ich 

pracovné návrhy sa však budú v mnohom 

odlišovať. FASB predpokladá, že svoj kom-

plexný pracovný návrh ohľadom poistných 

zmlúv zverejní už v blízkej budúcnosti. 

Návrh 

Rozsah účinnosti 

Revidovaný návrh štandardu sa bude týkať 

všetkých poistných zmlúv a investičných 

zmlúv s podielom na zisku, ktoré poisťovate-

lia vystavili. Servisné zmluvy s pevným hono-

rárom, ktorých primárnym účelom je posky-

tovanie služieb, nebudú spadať do jeho účin-

nosti. Môže sa však vzťahovať na zmluvy 

o finančnej záruke, ak predtým účtovná jed-

notka deklarovala, že ide o poistné zmluvy. 

Podobne ako v prípade IFRS 4, sa revidovaný 

pracovný dokument sa nezaoberá účtovaním 

na strane držiteľov poistných zmlúv (iných 

než zaistenie). 
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5. Prechodné obdobie 

Pri prechode na nový štandard nepočítal 

predchádzajúci návrh štandardu u poistných 

zmlúv so zmluvnou servisnou maržou. Revi-

dovaný návrh štandardu požaduje retrospek-

tívne uplatňovanie pre poistné zmluvy, ktoré 

sú platné v čase prechodu, no prináša aj viace-

ro zjednodušení s cieľom stanoviť prvky oce-

nenia. Okrem toho umožní účtovným jednot-

kám, aby v čase prechodu opätovne prehod-

notili svoje voľby oceňovania v reálnej hodno-

te podľa IFRS 9. 

Koho sa to týka? 

Revidovaný návrh štandardu významným 

spôsobom ovplyvní všetky účtovné jednotky, 

ktoré vystavujú poistné zmluvy, vrátane vyka-

zovania ziskov a prezentácie vo výkaze sú-

hrnného zisku. V porovnaní s predchádzajú-

cim pracovným dokumentom sa do istej miery 

zníži volatilita výkazu ziskov a strát. Nové 

návrhy však značne zvyšujú náročnosť a vy-

tvárajú dodatočné požiadavky na zdroje, dáta 

a modelovacie systémy, a tak zainteresované 

strany musia tieto zmeny pochopiť. Dopad 

návrhov bude v každej krajine iný, a bude 

závisieť od aktuálnych účtovných a regulač-

ných požiadaviek. 

Čo treba urobiť? 

Vzhľadom na pravdepodobne významný do-

pad toho revidovaného návrhu štandardu by 

malo vedenie firiem posúdiť dôsledky a zvážiť 

možnosť vyjadriť sa k novým návrhom, aby 

mohli byť jeho názory zohľadnené. Pripo-

mienkové obdobie končí 25. októbra 2013 a 

nadobudnutie účinnosti sa predpokladá zhru-

ba tri roky odo dňa vydania finálneho štan-

dardu. 

2. Uvoľnenie zmluvnej servisnej marže 

Revidovaný návrh štandardu požaduje, aby sa 

zmeny v peňažných tokoch, ktoré súvisia 

s budúcimi službami, účtovali oproti zmluvnej 

servisnej marži zahrnutej do súvahovej polož-

ky, a nie cez zisk alebo stratu (ako to navrhoval 

predchádzajúci pracovný návrh). Zmluvná 

servisná marža nemôže byť záporná, takže 

zmeny v budúcich peňažných tokoch, ktoré sú 

väčšie než zostatková zmluvná servisná marža, 

sú vykázané v zisku alebo strate. 

3. Zmluvy, ktoré požadujú, aby účtovná 

jednotka držala podkladové položky 

a špecifikovala prepojenie na výnosy 

z týchto položiek 

Niektoré poistné zmluvy špecifikujú prepojenie 

medzi platbami v prospech poistenej osoby 

a výnosmi z podkladových položiek, ktoré musí 

účtovná jednotka držať, ako napr. niektoré 

‘podielové’ zmluvy, zmluvy s ‘podielom na 

zisku’ či ‘investičné’ poistné zmluvy. Revidova-

ný pracovný dokument požaduje, aby sa pe-

ňažné toky zo zmluvy rozčlenili na tie, u kto-

rých sa očakáva, že sa budú meniť priamo 

úmerne s výnosmi z podkladových položiek, 

a tými, u ktorých sa to neočakáva. Časť záväz-

ku, pri ktorom sa peňažné toky menia priamo 

úmerne s podkladovými položkami, bude odrá-

žať účtovnú hodnotu podkladových položiek 

tak pri oceňovaní ako aj pri prezentácii. Ostat-

né peňažné toky (napr. stanovené fixné platby, 

opcie a záruky) sa oceňujú v súlade so stanove-

ným účtovným modelom. 

4. Prezentácia výnosov a nákladov z poist-

ných zmlúv 

V reakcii na žiadosti ohľadom objemu informá-

cií ustupuje revidovaný návrh štandardu od 

predchádzajúceho zosumarizovaného prístupu 

založeného na marži a snaží sa zladiť prezentá-

ciu výnosov s ostatnými odvetviami. Poistné je 

alokované obdobiam priamo úmerne k hodnote 

očakávaného krytia a ostatných služieb, ktoré 

poisťovateľ v účtovnom období poskytuje, 

a nároky sa zaúčtujú v čase ich vzniku. Inves-

tičné zložky (t.j. čiastky vrátené poisteným 

osobám aj vtedy, keď poistná udalosť nevznik-

ne) sú z výnosov vypustené. V zjednodušenom 

prístupe sa poistné vykazuje systematicky tak, 

aby čo najlepšie odrážalo poskytovanie služieb 

poskytovaných na základe zmluvy. 


