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Celem artyku³u jest przedstawienie wp³ywu na sprawozdawczoœæ zak³adów ubezpieczeñ projek-

towanych lub ju¿ opublikowanych zmian w standardach, które maj¹ szczególne znaczenie dla

rachunkowoœci tych podmiotów. W artykule skoncentrowano siê na omówieniu takich standar-

dów jak MSSF 9 „Instrumenty Finansowe”, MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia” faza II oraz

MSR 18 „Przychody”. Zaprezentowano wp³yw powy¿szych zmian na sytuacjê finansow¹ jednostki,

w szczególnoœci na kszta³towanie siê wyniku finansowego po wdro¿eniu nowych regulacji. Po-

ruszono równie¿ zagadnienia zwi¹zane z przygotowaniem zak³adów ubezpieczeñ do wdro¿enia

nowych regulacji.

S³owa kluczowe: MSR, MSSF, Solvency II, rachunkowoœæ, sprawozdawczoœæ, instrumenty fi-

nansowe, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, wycena.

1. Wprowadzenie

Zak³ady ubezpieczeñ nie s¹ zobligowane przepisami ustawy o rachunkowoœci do sto-

sowania Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci (MSR) lub Miêdzynarodo-

wych Standardów Sprawozdawczoœci Finansowej (MSSF) w odniesieniu do sprawoz-

dañ jednostki. Zgodnie z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 wrzeœnia 1994 r. o rachunko-

woœci
1

sprawozdania finansowe emitentów papierów wartoœciowych dopuszczonych do

obrotu oraz emitentów zamierzaj¹cych ubiegaæ siê lub ubiegaj¹cych siê o ich dopusz-

czenie do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru

Gospodarczego mog¹ byæ sporz¹dzane zgodnie z Miêdzynarodowymi Standardami

Rachunkowoœci.

Niemniej jednak spó³ki dopuszczone do publicznego obrotu s¹ zobligowane do stoso-

wania MSSF w odniesieniu do skonsolidowanych sprawozdañ finansowych (art. 55

ust. 5 ww. ustawy). Ponadto podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ na naszym rynku,

wchodz¹ce w sk³ad grup kapita³owych, których jednostka dominuj¹ca jest notowana na

rynkach miêdzynarodowych, s¹ zobowi¹zane, zgodnie z regulacjami wewnêtrznymi

w grupie kapita³owej, do przekszta³cania danych finansowych na cele konsolidacji spra-

wozdañ grupy.

W ostatnich latach mo¿na obserwowaæ pojawianie siê nowych standardów rachun-

kowoœci b¹dŸ zmian do standardów ju¿ istniej¹cych. Dotycz¹ one zarówno sprawozdaw-
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Tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z póŸn. zm.



czoœci jednostkowej
2

, jak i skonsolidowanych sprawozdañ finansowych
3

. Jednak¿e ze

wzglêdu na chêæ uwypuklenia specyfiki zak³adów ubezpieczeñ, niniejsza analiza zmian

w zakresie standardów rachunkowoœci zosta³a przeprowadzona w odniesieniu do

MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, projektowanych zmian MSSF 4 „Umowy ubezpie-

czenia” faza II oraz zmian w MSR 18 „Przychody”.

2. MSSF 9 „Instrumenty finansowe”

W listopadzie 2009 r. Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci opubli-

kowa³a MSSF 9 „Instrumenty finansowe”. Standard ten, pomimo i¿ jeszcze nie obo-

wi¹zuje, ju¿ by³ zmieniany. Ostatnie zmiany do MSSF 9 Rada Miêdzynarodowych Stan-

dardów Rachunkowoœci opublikowa³a w listopadzie 2013 r.
4

Standard ten ma na celu

zast¹pienie MSR 39 „Instrumenty finansowe – ujawnianie i wycena” w zakresie: klasy-

fikacji i wyceny instrumentów finansowych, utraty wartoœci instrumentów finansowych

oraz rachunkowoœci zabezpieczeñ.

W zakresie klasyfikacji i wyceny MSSF 9 zastêpuje cztery dotychczasowe kategorie

aktywów trzema
5

: wartoœæ godziwa przez inne ca³kowite dochody, wartoœæ godziwa

przez wynik finansowy, zamortyzowany koszt.

Zgodnie z pkt 4.1.1 MSSF 9 jednostka klasyfikuje sk³adnik aktywów finansowych

wyceniany w zamortyzowanym koszcie lub w wartoœci godziwej na podstawie:

• biznesowego modelu zarz¹dzania przez jednostkê aktywami finansowymi,

• informacji wynikaj¹cych z przep³ywów pieniê¿nych charakterystycznych dla sk³ad-

ników finansowych.

Klasyfikacja aktywów finansowych zale¿y od tego, czy aktywa s¹ instrumentem po-

chodnym, d³u¿nym papierem wartoœciowym, czy te¿ instrumentem kapita³owym.

Wszystkie instrumenty pochodne s¹ wyceniane wed³ug wartoœci godziwej przez wynik

finansowy.

D³u¿ne papiery wartoœciowe s¹ wyceniane w zamortyzowanym koszcie (MSSF 9

§ 4.1.2), je¿eli:

• nie s¹ przeznaczone do sprzeda¿y przed okreœlonym w umowie terminem w celu re-

alizacji jego zmiany wartoœci godziwej,

• odzwierciedlaj¹ model biznesowy jednostki oraz

• warunki okreœlone w umowie obejmuj¹ jedynie sp³atê nomina³u i odsetek .

Pozosta³e d³u¿ne papiery wartoœciowe s¹ wyceniane wed³ug wartoœci godziwej przez

wynik finansowy (MSSF 9 § 4.1.2).

W zak³adach ubezpieczeñ istotn¹ rolê odgrywa dopasowanie aktywów i zobo-

wi¹zañ, w szczególnoœci lokat oraz rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, stano-

wi¹cych ich pokrycie. Aby zminimalizowaæ ryzyko niedopasowania, zak³ady ubez-

pieczeñ staraj¹ siê lokowaæ w sposób umo¿liwiaj¹cy zachowanie tych samych zasad
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MSSF 9 „Instrumenty finansowe”, zmiany do MSR 38 „Wartoœci niematerialne i prawne”,

zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdañ finansowych”, zmiany do MSR 17 „Leasing”,

zmiany do MSR 18 „Przychody”, zmiany do MSR 36 „Utrata wartoœci aktywów”.
3

MSSF 10 „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe”, MSSF 11 „Wspólne porozumienia”,

zmiany do MSR 27 „Jednostkowe sprawozdania finansowe”, MSSF 12 „Ujawnienia informacji

o udzia³ach w innych podmiotach gospodarczych”, zmiany do MSR 28 „Inwestycje w jednost-

kach stowarzyszonych i wspólnych przedsiêwziêciach”.
4

http://www.ifrs.org/Alerts/ProjectUpdate/Pages/IASB-completes-important-steps-in-reform-

-of-financial-instruments-accounting-November-2013.aspx
5

Pkt 4.1. Klasyfikacja aktywów finansowych: Miêdzynarodowy Standard Sprawozdawczoœci Fi-

nansowej nr 9.



wyceny (st¹d wycena wed³ug zamortyzowanego kosztu dla produktów ochronnych,

dla produktów dzia³u II „Pozosta³e ubezpieczenia osobowe i maj¹tkowe” stanowi¹ce

za³¹cznik do ustawy o dzia³alnoœci ubezpieczeniowej); niekiedy dopasowanie wynika

z przepisów prawa
6

. Miêdzynarodowe Standardy Sprawozdawczoœci Finansowej obli-

guj¹ do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych wed³ug wartoœci godziwej.

Tym samym równie¿ aktywa finansowe powinny byæ wyceniane wed³ug wartoœci

godziwej.

Analizuj¹c zmiany w wycenie instrumentów finansowych nale¿y zwróciæ uwagê, i¿

standard MSSF 9 uniemo¿liwia wycenê d³u¿nych papierów wartoœciowych

wed³ug wartoœci godziwej przez inne ca³kowite dochody (a tym samym ujmo-

wanie ró¿nicy z tytu³u wyceny do wartoœci godziwej w kapitale w³asnym jednostki).

Nale¿y podkreœliæ, ¿e zak³ady ubezpieczeñ posiadaj¹ znacz¹ce portfele d³u¿nych pa-

pierów wartoœciowych obecnie klasyfikowanych wed³ug MSSF jako przeznaczone do

sprzeda¿y. Przyjêcie nowego standardu bêdzie oznacza³o dla zak³adów ubezpieczeñ

reklasyfikacjê papierów wartoœciowych oraz ujêcie wp³ywu tych zmian na wynik

finansowy. W zwi¹zku z tym, na dzieñ przyjêcia nowych zasad dodatnie ró¿-

nice z wyceny papierów wartoœciowych zostan¹ ujête jako jednorazowe

przychody. Dodatkowo w kolejnych okresach sprawozdawczych ró¿nice z wyceny do

wartoœci godziwej papierów wartoœciowych bêd¹ powodowaæ istotne wahania wyniku

finansowego.

Reklasyfikacja papierów wartoœciowych, o której mowa powy¿ej, nie bêdzie doty-

czy³a wyceny d³u¿nych papierów wartoœciowych w odniesieniu do ró¿nic z zastosowania

aktualnych stóp dyskontowych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. Ró¿-

nice te bêd¹ ujmowane w innych ca³kowitych dochodach.

Znacz¹c¹ rolê przy wycenie aktywów finansowych odgrywaj¹ przep³ywy pieniê¿ne,

zarówno od strony aktywów finansowych, jak i zobowi¹zañ ubezpieczeniowych.

W praktyce zdarza siê, i¿ terminy wymagalnoœci rezerw techniczno-ubez-

pieczeniowych s¹ znacznie d³u¿sze ani¿eli terminy zapadalnoœci aktywów

stanowi¹cych ich pokrycie. Dokonana wycena aktywów zgodnie ze standar-

dem MSSF 9 ujawni ró¿nice, których wp³yw widoczny bêdzie w wyniku finansowym

jednostki.

Inny przyk³ad istotnego wp³ywu na wynik finansowy, to sytuacja, gdy d³u¿ne papiery

wartoœciowe zostan¹ wycenione wed³ug wartoœci godziwej przez wynik finansowy, zaœ

rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe bêd¹ wyceniane wed³ug zamortyzowanego

kosztu. Ró¿nice pomiêdzy wartoœci¹ godziw¹ a zamortyzowanym kosztem zostan¹ ujête

w wyniku finansowym spó³ki.

Zgodnie z MSSF 9, instrumenty kapita³owe s¹ wyceniane w wartoœci godziwej przez

wynik finansowy, z wyj¹tkiem tych, dla których jednostka zdecydowa³a siê ujmowaæ ró¿-

nice z wyceny w innych ca³kowitych dochodach, stanowi¹cych element kapita³ów w³as-

nych. W przypadku instrumentów kapita³owych, które nie s¹ przeznaczone do obrotu,

jednostka mo¿e dokonaæ nieodwracalnego wyboru w momencie pocz¹tkowego ujêcia

i wyceniæ ten sk³adnik w wartoœci godziwej przez inne ca³kowite dochody (FVTOCI),
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Zgodnie z § 43 rozporz¹dzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowo-

œci zak³adów ubezpieczeñ i zak³adów reasekuracji (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1825), rezer-

wy ubezpieczeñ na ¿ycie, je¿eli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy, tworzy siê w wysokoœci

wartoœci lokaty.



je¿eli jedyne przychody, które bêd¹ ujmowane w rachunku zysków i strat z tego instru-

mentu, dotycz¹ wy³¹cznie dywidend (MSSF 9, pkt 5.7.5).

Nie ma mo¿liwoœci wyceny instrumentów kapita³owych wed³ug kosztu hi-

storycznego (wartoœci nabycia po uwzglêdnieniu ewentualnej trwa³ej utraty warto-

œci). Oznacza to koniecznoœæ rewaluacji w szczególnoœci w przypadku udzia-

³ów niedopuszczonych do publicznego obrotu.

Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e sposób wyceny aktywów finansowych ma istotny wp³yw na

wycenê rezerw techniczno-ubezpieczeniowych. W przypadku ubezpieczeñ na ¿ycie

z udzia³em w zyskach, zysk ustalany jest na podstawie wyceny aktywów finansowych

stanowi¹cych podstawê jego kalkulacji. Zmiana sposobu wyceny instrumentów fi-

nansowych stanowi¹cych podstawê do kalkulacji zysku na produkcie wp³y-

nie zatem bezpoœrednio na zmianê poziomu rezerw techniczno-ubezpiecze-

niowych. Dodatkowo ujawni¹ siê ró¿nice pomiêdzy kwot¹ rezerw ustalon¹ na dzieñ bi-

lansowy dla tych produktów a kwotami zysku faktycznie przypisanymi ubezpieczonym

(na podstawie zysków faktycznie zrealizowanych).

Przedstawione powy¿ej zmiany s¹ jedynie przyk³adowe. Nowe rozwi¹zania bêd¹ do-

tyczyæ równie¿ rachunkowoœci zabezpieczeñ obejmuj¹c m.in. zmiany w kwalifikacji po-

zycji zabezpieczaj¹cych i zabezpieczanych, nowego podejœcie do instrumentów pod-

legaj¹cych odnowieniu, nowe podejœcie do wartoœci pieni¹dza w czasie przy wycenie

instrumentów typu opcja, forward.

Wraz z wejœciem w ¿ycie standardu MSSF 9 „Instrumenty finansowe” znacz¹co

zmieni siê rachunkowoœæ finansowa w zak³adach ubezpieczeñ. Zmiany bêd¹ mia³y

istotny wp³yw na procesy i systemy w zak³adach ubezpieczeñ, które stanowi¹ Ÿród³o dla

sprawozdawczoœci finansowej.

Pomimo opublikowania przez Radê Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowo-

œci MSSF 9 w listopadzie 2009 r. standard ten nie zosta³ jeszcze przyjêty przez Uniê Eu-

ropejsk¹. Opublikowany w listopadzie 2013 r. pakiet zmian do MSSF 9 „Instrumenty fi-

nansowe” usun¹³ datê 1 stycznia 2015 r. wejœcia w ¿ycie standardu, pozostawiaj¹c tê

kwestiê otwart¹ ze wzglêdu na koniecznoœæ dostosowania siê do nowych zasad, jedno-

czeœnie daj¹c podmiotom prawo zastosowania nowych regulacji ju¿ teraz.

3. MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia”

W czerwcu 2013 r. Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci opubliko-

wa³a projekt zmiany MSSF 4 „Umowy ubezpieczenia” faza II
7

. Projekt ten kontynuuje

za³o¿enia przedstawione w fazie I, obejmuj¹ce m.in. zró¿nicowanie zasad ujêcia przy-

chodów i kosztów z tytu³u zawartych umów ubezpieczenia w zale¿noœci od poziomu za-

wartego w nich ryzyka ubezpieczeniowego. Umowy, które nie zawieraj¹ istotnego pozio-

mu ryzyka ubezpieczeniowego, s¹ klasyfikowane jako kontrakty inwestycyjne i podle-

gaj¹ pod MSR 39/MSSF 9 (tym samym sk³adka przypisana z tych umów nie jest ujmo-

wana w przychodach, podobnie jak wyp³acane odszkodowania i œwiadczenia nie s¹ uj-

mowane w kosztach zak³adu ubezpieczeñ). Oznacza to, ¿e po wejœciu w ¿ycie MSSF 9

kontrakty inwestycyjne by³yby klasyfikowane bez wyj¹tku jako wyceniane wed³ug war-

toœci godziwej przez wynik finansowy.
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W projektowanej fazie II zwraca uwagê zmiana zasad ujmowania w ksiêgach ra-

chunkowych umów ubezpieczenia. Zgodnie z pkt 12 MSSF 4 (w brzmieniu uwzglêd-

niaj¹cym projektowane zapisy fazy II) jednostka powinna ujmowaæ umowy ubezpiecze-

nia na dzieñ najwczeœniejszy z:

• dzieñ rozpoczêcia ochrony ubezpieczeniowej,

• dzieñ, w którym pierwsza wp³ata sk³adki staje siê wymagalna,

• je¿eli dotyczy – w dacie, w której portfel umów ubezpieczenia, do których kontrakt

nale¿y, generuje wy¿sze koszty, ani¿eli przewidywane przychody.

W zwi¹zku z tym, dotychczas stosowana zasada ujmowania przychodu

w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia nie bêdzie mog³a byæ stosowana, co

oznacza przejœcie na ewidencjê wed³ug daty rozpoczêcia ochrony ubezpie-

czeniowej lub daty zap³aty pierwszej sk³adki, w zale¿noœci od tego, która

jest wczeœniejsza. Zasada ta bêdzie implikowaæ ogromne problemy dla zak³adów

ubezpieczeñ, aby prawid³owo sporz¹dziæ sprawozdanie finansowe wed³ug MSSF.

Zmiana ta bowiem wymaga znacznych nak³adów na rozwój procesów oraz systemów

informatycznych, co mo¿e byæ dla zak³adów ubezpieczeñ bardzo kosztowne, zw³asz-

cza w œwietle ujêcia umów ubezpieczenia w dacie zawarcia umowy na potrzeby spra-

wozdawczoœci lokalnej oraz w odniesieniu do kontraktów inwestycyjnych, które podle-

gaj¹ MSSF 9.

Istotne zmiany dotycz¹ równie¿ wyceny zobowi¹zañ z tytu³u zawartych umów ubez-

pieczenia. MSSF 4 faza II zawiera propozycje nowego modelu wyceny umów ubezpie-

czenia, gdzie jednym z za³o¿eñ jest wymóg uwzglêdnienia w wycenie zgodnie z pkt 18

i 22 MSSF 4:

• wartoœci bie¿¹cej przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych,

• stóp dyskontowych opartych na warunkach rynkowych oraz

• aktualizacji czynników ryzyka

• plus przewidywana mar¿a na kontrakcie

i prezentacji tych zmian w rachunku zysków i strat b¹dŸ w innych ca³kowitych docho-

dach (pkt 56 MSSF 4).

Tym samym projektowane zmiany MSSF 4 ró¿nicuj¹ sposób ujêcia zmian sta-

nu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w okresie sprawozdawczym, dzie-

l¹c je na zmiany ujmowane bezpoœrednio w wyniku finansowym oraz na

zmiany ujmowane w kapitale w³asnym. MSSF 4 faza II przewiduje, ¿e zmia-

ny wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z tytu³u aktualizacji stopy

dyskontowej (ró¿nicy pomiêdzy aktualn¹ stop¹ rynkow¹ a pierwotn¹ stop¹

rynkow¹) bêd¹ ujmowane w innych ca³kowitych dochodach (pkt 64

MSSF 4). Stanowi to równie¿ du¿e wyzwanie dla s³u¿b aktuarialnych i finansowych

w celu zapewnienia prawid³owej prezentacji zmian wyceny rezerw techniczno-ubez-

pieczeniowych w sprawozdaniu finansowym sporz¹dzonym wed³ug MSSF.

Nie jest to jedyna pozycja ujmowana w innych ca³kowitych dochodach. MSSF 4

faza II przewiduje ustalanie mar¿y umownej (pkt 28 MSSF 4) z portfela kontra-

któw o podobnym ryzyku jako bie¿¹cego szacunku zysku oczekiwanego z umowy ubez-

pieczenia oraz ujêcie ró¿nic z aktualizacji jej wyceny w rachunku zysków

i strat. Zysk ten jest ustalany na podstawie za³o¿eñ co do przewidywanego przebiegu

umowy ubezpieczenia, zaœ jego kalkulacja oparta jest na zdyskontowanych przewidywa-

nych przysz³ych przep³ywach pieniê¿nych z kontraktu (wp³ywy ze sk³adek, regresów,

z op³at za zarz¹dzanie, inne wp³ywy z umowy ubezpieczenia minus wydatki na odszko-

dowania/œwiadczenia, koszty pocz¹tkowe, obs³uga umowy ubezpieczenia oraz inne wy-
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datki). Wed³ug MSSF 4, ustalony na pocz¹tku kontraktu szacunek zysku (mar¿y na

produkcie) bêdzie aktualizowany wraz z up³ywem okresu ochrony ubezpieczeniowej.

W trakcie trwania umowy ubezpieczenia mog¹ pojawiæ siê odchylenia zarówno od kwot

planowanych w przep³ywach, jak i ró¿nice pomiêdzy aktualn¹ stop¹ dyskontow¹ a stop¹

zastosowan¹ do kalkulacji mar¿y koñcowej na kontrakcie. Ró¿nice z aktualizacji mar¿y

z tytu³u stóp dyskontowych ujmowane bêd¹ w innych ca³kowitych dochodach. Ustalo-

ne na pocz¹tku trwania umowy szacowane straty z kontraktu ujmowane

by³yby od razu w wyniku finansowym jednostki wraz z ujêciem umowy ubez-

pieczenia.

MSSF faza II przewiduje wycenê zobowi¹zañ ubezpieczeniowych wed³ug tzw. naj-

lepszego oszacowania (tzw. best estimate)
8

, ustalanego na podstawie zdyskontowa-

nych przysz³ych przep³ywów pieniê¿nych. Aktualizacja wyceny rezerw technicznych

obejmuje aktualizacjê wszystkich za³o¿eñ do wyceny zobowi¹zañ, w tym zarówno

aktualizacjê ryzyk ubezpieczeniowych, aktualizacjê stóp dyskontowych (samego dys-

konta oraz ró¿nic przy zastosowaniu aktualnej stopy dyskontowej), aktualizacjê ryzyka

kredytowego, a tak¿e innych ryzyk. W wyniku finansowym bêd¹ ujmowane zmiany wy-

ceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z wyj¹tkiem ró¿nic wynikaj¹cych z za-

stosowania aktualnej stopy dyskontowej, które bêd¹ ujête w innych ca³kowitych

dochodach.

Dodatkowo w przypadku umów ubezpieczenia, gdzie wycena zobowi¹zañ jest ustala-

na w oparciu o wycenê innych pozycji, np. instrumentów finansowych (np. umowy

ubezpieczenia z udzia³em w zyskach) standard przewiduje, i¿ zmiany wyceny rezerw

techniczno-ubezpieczeniowych bêd¹ ujmowane w rachunku zysków i strat b¹dŸ w in-

nych ca³kowitych dochodach w zale¿noœci od tego, gdzie zosta³a ujêta wycena pozycji

stanowi¹cych podstawê do ich kalkulacji (§ 66 MSSF 4). Tym samym, je¿eli zmiana wy-

ceny bazowych instrumentów finansowych by³aby ujmowana w innych ca³kowitych do-

chodach, to zmiana stanu rezerw w czêœci ustalonej na podstawie tych aktywów rów-

nie¿ powinna zostaæ ujêta w innych ca³kowitych dochodach.

Powy¿sze przyk³ady projektowanych zmian zawartych w MSSF 4 faza II nie s¹ jedy-

nymi wynikaj¹cymi ze standardu. Przewiduje siê, ¿e zmiany do standardu MSSF 4, po

uwzglêdnieniu uwag, zostan¹ opublikowane w drugiej po³owie 2014 r.

4. MSR 18 „Przychody”

Na tle zmian do MSSF 4 istotnego znaczenia dla zak³adów ubezpieczeñ nabiera

obowi¹zuj¹ca ju¿ zmiana w MSR 18 „Przychody”, wprowadzaj¹ca now¹ definicjê przy-

chodów. Ustalenie, czy jednostka ma prawo uj¹æ okreœlone kwoty wynikaj¹ce z umowy

jako przychód jest uzale¿nione od stwierdzenia, czy podmiot dzia³a jako zleceniodaw-

ca, czy jako agent. Zgodnie ze zmienionym MSR 18 „Przychody” jednostka dzia³a jako

agent wtedy, gdy nie przyjmuje znacz¹cego ryzyka i korzyœci zwi¹zanych ze

sprzeda¿¹ produktów lub œwiadczeniem us³ug. Przes³ank¹ wskazuj¹c¹, ¿e jednostka

wystêpuje w roli agenta jest to, i¿ wysokoœæ jej zarobku jest z góry okreœlona (np. sta³a

kwota za transakcje). Ma to istotne implikacje dla zak³adów ubezpieczeñ w odniesie-

niu do umów ubezpieczenia, gdzie ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy, w szczególno-

œci do produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapita³owym. W tego typu produk-

tach ubezpieczeniowych – wraz z przejmowanymi od ubezpieczaj¹cego œrodkami
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z tytu³u sk³adek – zak³ad ubezpieczeñ nie przejmuje znacz¹cego ryzyka i korzyœci

zwi¹zanych ze œwiadczeniem us³ug, gdy¿ ryzyko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy. To oz-

nacza dla zak³adów ubezpieczeñ ewidencjê umów typu unit-linked opart¹

na ujêciu bilansowym wp³aconych przez klienta œrodków, zaœ ujmowaniu

jako przychodów jedynie op³at pobieranych od sk³adek, op³at za zarz¹dza-

nie, jak równie¿ sk³adki za ryzyko (podobnie jak zasady stosowane przez Towa-

rzystwa Funduszy Inwestycyjnych). Jednoczeœnie œrodki wyp³acone klientowi z tytu³u

wyp³aty œwiadczenia w formie wartoœci wykupu nie s¹ ujmowane w rachunku wy-

ników. W wyniku finansowym ujmowane s¹ jedynie op³aty z tytu³u wczeœniejszej

wartoœci wykupu, jak równie¿ œwiadczenia wyp³acane z tytu³u zdarzeñ losowych (ryzy-

ka ubezpieczeniowego).

Zmiana MSR 18 „Przychody” nie dotyczy jedynie ujêcia przychodów z tytu³u

sk³adek, lecz równie¿ przychodów z lokat, których ryzyko ponosi ubezpieczaj¹cy. Tym

samym model ewidencji przychodów i kosztów dotycz¹cych umów, gdzie ryzy-

ko lokaty ponosi ubezpieczaj¹cy, zmierza powoli do koncepcji tworzenia od-

rêbnych ksi¹g rachunkowych i odrêbnej sprawozdawczoœci dla tego typu

umów, przypominaj¹cych sprawozdawczoœæ funduszy inwestycyjnych.

5. Wnioski

Zmiany w Miêdzynarodowych Standardach Rachunkowoœci s¹ rewolucyjne dla

zak³adów ubezpieczeñ, gdy¿ wymagaj¹ przebudowy systemów informatycznych w za-

kresie prowadzenia ksi¹g rachunkowych, wyceny rezerw techniczno-ubezpieczenio-

wych, analiz zarz¹dczych, planowania w zak³adach ubezpieczeñ. Dodatkowo ryzyko

prawid³owego wdro¿enia zmian zwiêksza siê istotnie, gdy jednostki przygotowuj¹ siê do

sprawozdawczoœci wed³ug Solvency II. Ogólne za³o¿enia koncepcyjne wynikaj¹ce

z MSSF oraz z dokumentów technicznych Solvency II wydanych przez EIOPA, zwi¹za-

ne z wycen¹ zobowi¹zañ ubezpieczeniowych wydaj¹ siê byæ spójne (stosowanie wyceny

wed³ug wartoœci godziwej, zasada ustalania wartoœci najlepszego oszacowania tzw. best

estimate, opartego na zdyskontowanych przysz³ych przep³ywach pieniê¿nych), ale wy-

stêpuje równie¿ szereg ró¿nic. Obejmuj¹ one m.in. w odniesieniu do MSSF 4 faza II:

• odmienn¹ prezentacjê w sprawozdaniu finansowym umów ubezpieczenia nieposia-

daj¹cych dostatecznego poziomu ryzyka ubezpieczeniowego;

• zastosowanie zasady wyceny wed³ug wartoœci godziwej dla umów z udzia³em w zys-

kach przyznawanych dobrowolnie przez zarz¹d spó³ki, podczas gdy Solvency II obli-

guje do zastosowania zasady lustrzanego odbicia (wyceny aktywów stanowi¹cych

podstawê kalkulacji zysku z umowy oraz wyceny rezerw techniczno-ubezpieczenio-

wych dla umów z udzia³em w zyskach);

• ustalanie i aktualizacja mar¿y umownej;

• odmienne ujêcie kosztów w kalkulacji przep³ywów pieniê¿nych (wy³¹cznie koszty

bezpoœrednio zwi¹zane z produktem i procesami z tym zwi¹zanymi, jak: sprzeda¿,

likwidacja szkód, obs³uga klienta itp.), podczas gdy Solvency II uwzglêdnia równie¿

koszty ogólne zarz¹du (tzw. overheads);

• ujmowanie ró¿nic z wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych czêœciowo

w wyniku finansowym, czêœciowo w innych ca³kowitych dochodach;

• zastosowanie metody retrospektywnej do ujêcia ró¿nic wynikaj¹cych z zastosowania

MSSF 4, w tym równie¿ ustalenia mar¿y koñcowej na wszystkich aktualnych kon-

traktach na dzieñ implementacji MSSF 4 faza II.
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Wejœcie w ¿ycie zmian w standardach przewidywane jest na lata 2015 – 2016, co po-

krywa siê z dat¹ rozpoczêcia obowi¹zywania dyrektyw Solvency II i Omnibus II.

Przyjêcie i stosowanie nowych regulacji zarówno MSSF, jak i Solvency II wymaga

wieloletnich przygotowañ, zarówno w zakresie zmian w systemach informatycznych na

wielu poziomach, jak równie¿ wyszkolenia ludzi. Wa¿ne jest nie tylko przygotowanie

wdro¿enia, lecz równie¿ ustalenie zasad dzia³ania po przyjêciu nowych regulacji i opra-

cowaniu okresowej sprawozdawczoœci w tym zakresie w terminach przewidzianych dla

sprawozdawczoœci na potrzeby organu nadzoru, okreœlonych w dyrektywie Solvency II,

wynikaj¹cych z ustawy o rachunkowoœci lub te¿ terminów wewnêtrznych w ramach

konsolidacji grup kapita³owych. �

Impact of Changes of International Accounting Standards on

Insurance Companies’ Accounting and Reporting

The purpose of this article is to present the influence on insurance companies’ reporting of propo-

sed or already published amendments to standards, which are of particular importance for acco-

unting of these undertakings. The article focuses on the discussion of standards, such as IFRS 9

“Financial Instruments”, IFRS 4 “Insurance Contracts” phase II and IAS 18 ‘Revenue’. The im-

pact of these changes on the financial situation of the entity, in particular on the development of

the financial result after the implementation of the new regulations. Moreover, the issues related

to the preparation of insurance undertakings to implement the new regulations have been

discussed.

Keywords: IAS, IFRS, Solvency II, accounting, reporting, financial instruments, technical provi-

sions, valuation.
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