
 

 

PRACOVNÍ SKUPINA IFRS 17 

Zápis z jednání 1. 3. 2018 

Účastníci: 

Dana Chládková, Jaroslav Dufek, Pavel Finfrle, Lukáš Klouda, Ondřej Kudler, Milan Petrmann, Petr Sotona, 

Jakub Šiška, Tomáš Strašák, Ivana Šerá, Jiří Thomayer, David Zamazal  

Agenda: 

 Komentáře k poslednímu zápisu 

 Update z AAE, IAA, ČSpA a spolupráce s ČAPem 

 Hybridní produkty a jejich zachycení podle IFRS17 – OCI treatment 

 Příští setkání  

Diskuse: 

Komentáře k poslednímu zápisu 

 Komentáře k minulé schůzce a zápiskům nebyly žádné. 

Update z AAE, IAA, ČSpA a spolupráce s ČAPem 

 Měli bychom okomentovat ISAP 4 (odkaz na něj zde), který je otevřen ke komentářům do konce 

června. Posléze bychom měli okomentovat i IAN, který zatím není formálně vydán ke komentářům. 

 Plánuje se seminář pod záštitou MFF, zatím není zcela jasná struktura (jestli to má být „školení“ pro 

neznalé nebo naopak diskuze mezi znalými nebo nějaká kombinace) a rozsah (zda udělat jeden 

seminář, nebo třeba sérii). 

o za všech okolností hledáme dobrovolníky 

 Výbor bude diskutovat blíže tuto diskusi na půdě MFF, na příštím setkání znovu prodiskutujeme. 

 ČAP – nyní se ujasňuje struktura a fungování pod ČAPem a nastavení spolupráce s ČSpA, na 

aktuárské schůzce (pod J. Lukáškem) byl P. Sotona pověřen diskusí s ČAP. 

 Na příštím setkání naší skupiny znovu probereme výsledky diskuse. 

Hybridní produkty a jejich zachycení podle IFRS17 – OCI treatment 

 Byly probrány možnosti výkladu IFRS 17 vzhledem k hybridním produktům – přiloženo v příloze 

níže. 

 Dohodli jsme se, že každý potřebujeme více času na detailnější analýzu příkladu a výsledky 

probereme na další schůzce. 

 Obecně se zdá, že by bylo dobré mít nějaký poradní orgán (účetní specialisty) znalý celého IFRS 

vykazování, protože si nemusíme být (jako aktuáři) jisti všemi provázanostmi a případně „vyšším 

principem“, který by nám pomohl s výkladem některých sporných bodů. Možná inspirace může být 

nalezena i v IAN zmíněném výše. 

 Zdá se, že standard s hybridními produkty nepočítá a proto jsme se dohodli, že po prostudování 

nejspíše vzneseme dotaz na IAA nebo na IASB (pro diskusi na TRG). 

http://www.actuaries.org/index.cfm?lang=EN&DSP=PUBLICATIONS&ACT=STANDARDS_ISAPIFRS
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Příští setkání 

 Témata: Výsledky z analýzy „Hybridní produkty – OCI treatment“ a komentáře ke ISAP 4 a případně 

IAN (pokud bude do té doby vydán ke komentářům). 

 Termín: 27. března v 9:00 

Přílohy: 

Considerations_OCI_t

reatment_for_hybrid_products_v2.docx
 


