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PRIPRAVA ZA MSRP 17
Z izdajo novega standarda MSRP 17 Zavarovalne pogodbe se bo računovodenje v zavarovalnicah obrnilo na glavo. Pripoznavanje
prihodkov, operativnih stroškov, prikaz ključnih kazalnikov uspešnosti (KPIjev), planiranje etc. se bo spremenilo in postalo
bolj primerljivo z ostalimi panogami. CCH Tagetik nudi avtomatizirano rešitev za obravnavanje novih in rastočih zahtev
po skladnosti (na primer Solventnost II). CCH Tagetik zagotavlja vozlišče za poročanje vključno z odlagališčem podatkov,
modeliranjem izračunov, možnostjo poročanja in razkritij v eni sami rešitvi, ki je enostavna za uporabo. S CCH Tagetik za
MSRP 17 se lahko osredotočite na vaše poslovanje z zaupanjem, da ste v skladu s predpisanimi standardi. CCH Tagetik za
MSRP 17 nudi zbiranje podatkov, izračunavanje, objavljanje, poročanje in razkritja na področju zavarovalnih pogodb.
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Hitra nastavitev

Edina verzija resnice

Enostavna integracija

Prednastavljena rešitev vam zagotovi
hitro skladnost z najnižjimi stroški.
Uporabnikom je zagotovljen dostop do
podatkovnega skladišča, podatkovnega
modela, ki je skladen z MSRP 17,
knjižnice podatkovnih modelov in
prednastavljenih delovnih procesov z
naborom orodij za enostavno pripravo
poročil in razkritij.

Ustvari enotno podatkovno skladišče
ﬁnančnih instrumentov za natančno
izračunavanje, poročanje in razkrivanje
podatkov v skladu z zahtevami MSRP 17
standarda in drugih zahtev poročanja.
Z zaupanjem v dobljene številke in z
integracijo z rešitvami Qlik Sense in
Microsoft BI lahko več časa namenite
analizi in vnaprejšnjemu načrtovanju.

MSRP rešitve CCH Tagetik niso moteče za
obstoječe arhitekture – saj jih je mogoče
integrirati z vsemi vašimi sistemi,
vključno s CCH Tagetik in drugimi sistemi
za upravljanje učinkovitosti delovanja
podjetja (CPM), bodisi na spletnem
vmesniku ali v oblaku. ETL zmogljivosti
CCH Tagetik vam omogočajo nemoteno
integracijo s katerim koli sistemom tako
za uvoz kot izvoz podatkov.

Prilagodljivo modeliranje

Razkritja in poročanje

Nadzor procesov

Z izračunskim orodjem CCH Tagetik
in analitično zmogljivostjo, boste
lahko hitro obdelovali velike količine
podatkov. Prilagodljivo modeliranje vam
omogoča enostavno konﬁguracijo logike
izračuna in pravil s ﬁnančno prijaznim
vmesnikom, ki vam zagotavlja skladnost.

Enotna različica podatkov in naša rešitev
»Collaborative Ofﬁce« omogočata
enostavno poročanje ob spoštovanju
zahtev glede razkritij. Računovodski
izkazi s podrobnim pregledom podatkov,
pdf zgibanka, PowerPoint ali predložitev
podatkov regulativnim organom;
vrednosti in sledljivost so natančni in
preverljivi.

Spremljajte celoten postopek preko
nadzorne plošče, ki zagotavlja
informacije o stanju skozi cel
postopek predložitve, prilagoditve in
konsolidacije. Z uporabo CCH Tagetik
prednastavljenega delovnega procesa
in komunikacijskimi orodji poenotite
celoten cikel in zagotovite, da ostanejo
vaši sodelavci na pravi poti, poročila pa
izpolnjena pravočasno.
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»Računovodske spremembe MSRP, ki bodo vplivale na vsa področja poslovanja, zahtevajo rešitve, ki lahko
zadovoljijo zahteve glede obdelave in priprave podatkov. CCH Tagetik nudi integrirano MSRP platformo,
ki omogoča, da lahko finančni direktor in finančni sektor delujeta v skladu z MSRP spremembami in imata
poleg tega podroben vpogled v uspešnost poslovanja podjetja.«
Jay Tahtah
Partner kapitalski trgi in računovodske svetovalne storitve, PwC

KLJUČNE ZMOGLJIVOSTI

MSRP 17 LOGIKA IZRAČUNA

•

Nalaganje in razporejanje iz notranjih in zunanjih virov podatkov

•

•

Skladišče podatkov

Izračuni na osnovi modela gradnikov (BBA), premijskoalokacijskega
modela (PAA) in modela prilagodljivega zaslužka (VFA) [prihodnja izdaja]

•

Potrditev in nadzor podatkov

•

•

Prednastavljen podatkovni model

Izračuna obveznosti za preostalo kritje (LRC), obveznosti za škodne
odhodke (LIC) in pogodbeno storitveno maržo (CSM).

•

Prednastavljena in prilagodljiva logika izračuna

•

•

Poročanje in razkritja

Meri prihodnje diskontirane denarne tokove, izračuna prilagoditvena
tveganja in pogodbeno storitveno maržo pri začetnem pripoznanju in
ob naslednjih meritvah.

•

Revizijska sled

•

•

Delovni proces

Izračuni se izvajajo na ravni portfelja, podportfelja ali ustrezni zbirni
ravni z namenom določanja pogodbeno storitvene marže (CSM) in
izvajanja testa nedonosnih pogodb.

ZAKAJ CCH TAGETIK?
Načrt za regulativne rešitve: rešitve MSRP 9, računovodenje prihodkov,
računovodenje najema, MSRP 17, finančno poročanje (FinRep), splošno
poročanje (CoRep), Solventnost II.

Del poenotene rešitve za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja:
CCH Tagetik enotna rešitev za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja
razporedi vrednosti natančno in učinkovito v regulatorna poročila.

Obvlada finance: Nastavitve je mogoče konfigurirati preko vgrajenega
grafičnega vmesnika in zagotoviti doslednost v spreminjajočem
regulatornem okolju.

Zanesljivost: Strokovni tim implementatorjev CCH Tagetik in velika skupnost
partnerjev z doslednim zagotavljanjem podatkov.

Pripravljen za uporabo: Hitra namestitev – zagotavlja hitro doseganje
skladnosti!

Oblak brez kompromisov: Na mestu uporabe. V oblaku. Ena rešitev.
S CCH Tagetik je izbira vaša.

Izvedite več o CCH Tagetik rešitvi za obračun najema
ali pa se prijavite za osebno predstavitev na: Žiga Našič, ziga.nasic@crmt.com, +386 31 236 164

O PODJETJU WOLTERS KLUWER - CCH TAGETIK
Wolters Kluwer (AEX: WKL) omogoča finančnim, pravnim, davčnim in zdravstvenim delavcem večjo uspešnost in boljšo učinkovitost. Nudimo informacije, programsko opremo
in storitve, ki zagotavljajo bistvena spoznanja, inteligentna orodja in smernice strokovnjakov z obravnavanega področja.
Razumemo kompleksne izzive, s katerimi se srečujejo v finančnem sektorju in to znanje pretvorimo v intuitivne CCH® Tagetik rešitve programske opreme na ravni podjetja
za upravljanje učinkovitosti, ki vodijo do dobrih poslovnih rezultatov.
Z več kot 180 let izkušenj na trgu, Wolters Kluwer dviguje standarde programske opreme, znanja, orodij in izobraževanja.
Za več informacij obiščite www.tagetik.com in www.wolterskluwer.com.

www.crmt.com
CRMT d. o. o. je regionalni zastopnik za programsko opremo CCH Tagetik.
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