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Markku Paakkanen 6.4.2001

1. Agenda Liite 1.

2. IASC:n uudelleenorganisointi

Paul McCrossan totesi, että IAS:n uusi hallitus aloittaa toimintansa huhtikuussa. Tämä
merkitsee mm. sitä, että muiden ohjausryhmien (steering committees) tavoin
vakuutushankkeenkin ohjausryhmä lopettaa toimintansa nykyisessä kokoonpanossa kahden
kokouskerran jälkeen (Tokio 2.-4.4.2001 ja Pariisi 12.-15.6.2001). Uudessa hallituksessa
vakuutusasioihin perehtyneitä on Paul McCrossanin arvion mukaan 1_ henkilön verran.
Hallituksessa on kaikkiaan 14 jäsentä, joista 12 on kokopäiväistä ja 2 osa-aikaista. IAS:n
työskentelyn uudelleenjärjestely merkitsee sitä, että vakuutushankkeen ohjausryhmän
Pariisin kokouksen 12.-15.6.2001 painoarvo kasvaa. Tässä kokouksessa on käsiteltävä
loppuun vakuutusprojektin DSOP-dokumentti (Draft Statement of Principles) . McCrossan
arveli, että uudet vastuuhenkilöt tarvitsevat aikaa paneutuakseen tehtäviinsä ja siksi on
odotettavaa, että kesän ja alkusyksyn aikana hankkeessa ei sanottavasti edistytä.

Pariisin kokouksen key issues valintaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. McCrossan
ehdotti keskityttävän seuraaviin aiheisiin::

a) Present Value –hanke
b) Insurance Accounting –hankkeen DSOP-dokumentti
c) Financial Instruments –dokumentti

a) Present Value Project

Tämä hanke on vasta aluillaan. Kokouksessa jaettiin luonnos hankkeen issues paper –
dokumentista. Tämän jälkeen Present Value –hanke etenee seuraavin askelin:

a) Issues paperin palautteen käsittely
b) DSOP-dokumentin julkaisu
c) DSOP-palautteen käsittely
d) Exposure Draft –dokumentin (ED) julkaisu
e) ED:n palautteen noteeraaminen
f) Laaditaan international accounting standard

Aikaa kulunee näiden askelien läpivientiin ainakin v. 2003 puolelle.

b) Insurance Accounting Project

DSOP-palautetta kerätään parhaillaan. DSOP-vaihe pyritään viimeistelemään kesän aikana. 

c) Financial Instruments Project (FI)
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Kokouksessa kommentoitiin Joint Working Groupin laatimaa draft standardia. Tämä hanke
siis on näistä kolmesta pisimmällä. McCrossan pitikin FI-hanketta erittäin keskeisenä
Pariisin kokousta silmällä pitäen.

Vakuutushankkeen DSOP-dokumentissa on suljettu julkisen sektorin laitokset ja voittoa
tavoittelemattomat kvasi-julkiset yksiköt hankkeen ulkopuolelle. Ehdotin samaa lausumaa
Financial Instruments –hankkeen puolelle, mutta en saanut sanottavaa vastakaikua. Sam
Gutterman (kokouksen pj.) jätti kuitenkin oven raolleen ja pyysi lähettämään e-mailin kera
tarkempien perusteluiden. 

JWG:n draft standardia on mahdollisuus kommentoida 31.5.2001 asti. 

McCrossan raportoi IASC:n vakuutusprojektin Tokion 2.-4.4.2001 kokouksesta mm.
seuraavaa

- Deferral/matching, joka lähinnä vastaa suomalaista käytäntöä, on nyt lopullisesti hylätty.
Tämän lähestymistavan kannattajia olivat myös Saksa ja Ranska.
- Uusi asset/liability –lähestymistapa merkitsee mittavaa koulutus- ja oppimishaastetta
aktuaareille. Taselähtöinen, tuleviin kassavirtoihin perustuva varojen ja velkojen käypien
arvojen määrittäminen vaatii taustateorioiden (optiohinnoittelut) ymmärtämistä ja
aktuaaristen käytäntöjen luomista. Tällä hetkellä tähdätään v. 2005 tapahtuvaan
käyttöönottoon, joten aikaa ei ole yhtään tuhlattavaksi.

LIITE 1

IASC INSURANCE ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE MEETING
April 5- April 6, 2001
Estoril, Portugal

PRELIMINARY AGENDA

1. Introductions and review of agenda

2. Approval of Ottawa Committee minutes

3. Discussion of international accounting developments, including
- Reorganization of IASC
- Developments in different countries, such as the status of local adoption of IAS, e.g.,
European Union, Canada

4. Discussion of issues of joint concern with IAA Insurance Regulation Committee
- Status of IAIS actiivities
- IAA Capital project

5. Report from IASC Insurance Steering Committee meeting in Tokyo (Paul McCrossan)
- Discussion of Agenda papers
- Plan for future committee involvement
- Upcoming IASC field test

6. Joint Working Group’s Financial Instrument paper – discussion and development of IAA
submission and plans for competition of IAA position

7. Status of IASC Present Value project

8. Committee research agenda, including discussion of proposed research papers for Bowles
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Symposium on May 16-17 in Atlanta

9. Preparation for development of acturial standards

10. Committee sponsored session at 2002 ICA Cancun meeting

11. IAA member organizations’ related activities

12. Method to be used for future committee discussions and next committee meeting – Hong
Kong in October

Päivitetty: 26.11.2005 Sivun alkuun Kotisivulle Uutiset hakemistoon
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