Skladnost s Solventnost II

Skladnost s Solventnost II
je s Tagetikom preprosto
Avtomatizirana skladnost
zdaj in v prihodnosti
Tagetik podpira Solventnost II in vaš celoten
proces upravljanja razkritij z zmogljivimi
vgrajenimi zmogljivostmi od začetka do konca:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mapiranje in nalaganje iz notranjih in zunanjih
virov podatkov
Zbiranje in konsolidacija podatkov
Delovni postopek skozi celoten proces
SCR in MCR izračuni
Integracija s finančnimi podatki
Validacija in nadzor podatkov
Poročanje in namizja
Izvoz v XBRL
Integracija s SharePoint ali SAP portalom

Vse programske opreme in storitve, ki so
potrebne za zagotovitev hitre in brezhibne
integracije z vašimi poslovnimi procesi:
•
•
•
•
•
•

Projektno svetovanje
Tehnično svetovanje
Preveritveno svetovanje
Posodobitve programske opreme
Izobraževanje
Podpora

Želite hitro izvesti rešitev za izpolnitev vaših zahtev glede na Solventnost II, brez da bi
se zadovoljili s hitro in začasno rešitvijo? Tagetik ima tako programsko opremo kot tudi
izkušnje v industriji za racionalizacijo vaših procesov poročanja in razkritij v okviru celovite, rešitve Solventnost II, ki je hitra na namestitev.
S predpripravljeno aplikacijo Solventnost II Tagetik si boste lahko zagotovili 100% skladnost s sedanjimi in prihodnjimi zahtevami Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA):
• Izpolnite vse kvalitativne (Poročilo o solventnostnem in finančnem položaju FCSR,
Redna nadzorna poročila RSR) in kvantitativne (predloga za kvantitativno poročanje
QRT) obveznosti poročanja
• Samodejno izračunajte zahtevani solventnostni kapital (SCR), zahtevani minimalni
kapital (MCR) in druge ključne kazalnike uspešnosti
• Ustvarite lastne ocene tveganj in solventnosti (ORSA) z vgrajenimi narativnimi predlogami
• Generirajte sledljive, pregledne številke in opravite stres teste na vseh ravneh družbe
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Operativno tveganje

Steber I

Steber II

Steber III

KVANTITATIVNE
ZAHTEVE

KVALITATIVNE
ZAHTEVE
IN NADZOR

ZAHTEVE
GLEDE RAZKRITIJ

Vrednotenje bilance
stanja
Zahtevani
solventnostni
kapital (SCR)
Zahtevani minimalni
kapital (MCR)

Sistem vodenja
Izvajanje lastne
ocene tveganj in
solventnosti (ORSA)
Proces nadzornega
pregleda (SRP)

Javno razkritje
poročil o
solventnosti in
finančnem položaju
(FCSR)
Skupno nadzorno
poročanje (RSR)

Tveganje koncentracije

Tagetik ima vgrajeno funkcionalnost, ki vam omogoča hitro doseganje skladnosti z vsemi zahtevami
Solventnosti II kot del celovite rešitve za poročanje in razkritje.

Po hitri poti k skladnosti

Čas je bistvenega pomena. Zato naša predpripravljena aplikacija vsebuje vse, kar potrebujete za izpolnjevanje vaših zahtev po razkritjih na podlagi Solventnosti II – vključno z
obrazci za vnos podatkov, poročili, izračuni, narativnimi predlogami in izvoz z razširljivim
jezikom za poslovno poročanje (XBRL) za avtomatizirano, računalniško izpolnjevanje. V
sodelovanju z našimi partnerji, nudimo tudi storitve vzdrževanja tako, da ostane vaš
sistem usklajen s spreminjajočimi se EU ali nacionalnimi predpisi.
Začetni paket lahko nastavite ali razširite z individualnimi kontnimi okvirji, poročili ali
drugimi prilagojenimi nastavitvami neposredno v programsko opremo in brez programiranja.
Tagetikovo zmogljivo orodje za upravljanje matičnih podatkov ohranja te prilagoditve
nespremenjene, tudi v primeru katere koli izdaje nove različice ali posodobitve s strani
Tagetika.

Mi obvladamo finance. Vi dobite rezultate.

Skladnost s Solventnost II

»Največja prednost Tagetika je, da pokriva veliko
različnih segmentov Solventnosti II. Od samega izračuna
kapitalske ustreznosti, do regulatornega poročanja,
vključno z upoštevanjem regulatornih sprememb ter
možnostjo planiranja le-teh.«
Mila Markovska,
Vodja oddelka tveganj in analiz, Zavarovalnica Triglav, d.d.

Študija primera:
TVM s Tagetikom doseže skladnost
s tretjim stebrom
Za izpolnitev zahtev tretjega stebra Solventnosti
II je ta vodilna nizozemska zavarovalnica nadomestila svoje zastarelo Excel okolje s poenoteno
rešitvijo za konsolidacijo in poročanje na podlagi
Tagetika.
TVM lahko sedaj ustvarja obvezna poročila in
poročila za Solventnost II, bodisi za celotno skupino bodisi za posamezne subjekte. Sledljivi,
preverljivi podatki in dokumentirani postopki
so pomagali ustvariti hitrejše, učinkovitejše faze
zapiranja. V prihodnosti zavarovalnica načrtuje
zagnati tudi svoj notranji postopek poročanja o
upravljanju v Tagetiku.

Poenotite vse procese upravljanja učinkovitosti delovanja podjetja (CPM)
v eno rešitev
Če so bili vaši postopki poročanja maraton, bo Solventnost II le eden izmed odsekov v
zadnji milji. Glavnina dela izhaja iz zbiranja, konsolidacije, usklajevanja in potrjevanja
podatkov. Zato Tagetik zagotavlja zmogljivo pridobivanje, preoblikovanje in nalaganje
(ETL), vnos podatkov, izračun in zmogljivosti konsolidacije, poganjanje z vgrajenim potekom dela in kontrolami. Zaradi svojih vgrajenih funkcij logike in revizijske sledi, Tagetik
zagotavlja visoko kakovost podatkov in popolno sledljivost za hitrejše cikle razkrivanja in
manj napak. Vse to lahko upravljajo finance z nekaj podpore informacijske tehnologije.
Tagetik združuje konsolidacijo, finančno zapiranje postavk in poročanje za integracijo
vseh računovodskih postopkov, vključno s Solventnostjo II, v eno rešitev za upravljanje učinkovitosti delovanja podjetja (CPM). Kot rezultat, lahko kasneje razširite rešitev
z dodatnimi funkcijami, kot so načrtovanje, planiranje in napovedovanje ali finančno
upravljanje in razkritja. Infrastruktura je že pripravljena za dodajanje katerega koli od teh
postopkov po vaši presoji in v času, ki vam ustreza.

Tagetik: Vaša rešitev za Solventnost II
•
•
•
•
•

Dosezite hitro skladnost s Solventnostjo II z našo pakirano aplikacijo in prilagodljivo
konfiguracijo
Poenostavite procese ustvarjanja podatkov, konsolidacije, poročanja in razkrivanja ter
tako prihranite čas, trud in stroške na vsakem koraku
Ostanite usklajeni s posodobitvami za obravnavo spreminjajočih se predpisov
Izkoristite Tagetik-ove bogate izkušnje v sektorju evropskih finančnih storitev
Združite Solventnost II s poročanjem glede financ, upravljanja in regulativnim poročanjem, kot tudi drugimi postopki upravljanja učinkovitosti delovanja podjetja (CPM)
v enem samem izdelku.

O družbi Tagetik
V Tagetiku je naše poslanstvo razumevanje kompleksnih izzivov, s katerimi se srečujejo Službe za
finance in prenos tega znanja v intuitivno rešitev programske opreme za upravljanje uspešnosti na
ravni podjetja, ki poganjajo poslovne rezultate. S Tagetikom v oblaku, ali na mestu uporabe, lahko poenotite finančno in operativno načrtovanje; skrajšate svojo konsolidacijo in zaključne procese; takoj
analizirate rezultate, modelirate in primerjate celoten vpliv finančnih izkazov poslovnih scenarijev;
prilagodite svoj strateški načrt; neopazno posodobite tekoče napovedi; izdelate strukturirane in pregledne računovodske izkaze in poslovna poročila; sodelujete pri poslovnih pregledih in avtomatizirate
razkritja in poročanje odboru. Vgradili smo finančno inteligenco tako da lahko organizirate nekaj
izmed naštetega ali vse na enem mestu. Ugotovite, zakaj več kot 750 strank v več kot 35 državah
računa na Tagetik za izboljšanje učinkovitosti, zmanjšanje tveganja, prihranek denarja in doseganje
rezultatov, obiščite www.tagetik.com.
Mi obvladamo finance. Vi dobite rezultate.

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

Žiga Našič, E: ziga.nasic@crmt.com, T: +386 31 236 164

