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Insurance Committee, Eisenstadt 15.4.2005, muistiinpanot/Esko Kivisaari
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
- edellisen kokouksen pöytäkirjassa mainittu Frankonan yritys patentoida kuolevuusmallia ei
ole edennyt ratkaisuun, odotellaan
2. Solvenssi II
- Solvenssi II –projektin osalta on CEA:n kanssa sovittu, että kirjoitetaan yhteinen Glossary,
jotta sitten eri tahot käyttäisivät käsitteitä samassa merkityksessä – muusta koordinaatiosta
tai yhteisesiintymisestä ei ole sovittu
- Solvenssi II –projektissa saatiin yhteenveto Steering Groupin pj:ltä (Rolf Stölting) sekä
kunkin alaryhmän pj:ltä – yleistoteamus on, että Groupen työryhmät toimivat kiinteässä ja
hedelmällisessä yhteistyössä CEIOPS:n kanssa.
- CEIOPS:ssa etenemässä vahinko- ja henkiryhmien yhdistäminen, joka merkitsee Groupen
ryhmien yhdistämistä, ei kuitenkaan 1+1=2 ajatuksella
- vastaukset CEIOPS:n konsultaatioasiakirjoihin 01/05 ja 03/05 tulevat kommenteille ja
kommentointiaikaa noin kuukausi
- Stölting valmistelee asiasta esitystä Pariisin kongressiin.
3. IASB/Financial Reporting
- Koska Nigel Masters ei ollut paikalla, minä raportoin tilanteesta (liitteenä asiaan liittyvät
kalvot)
- Samassa yhteydessä raportoin oman S II –ryhmäni (kielteisen) kannan siihen, antaako
IFRS 4 hyvän pohjan solvenssille
- Oma ryhmäni oli myös valmistellut jo aikanaan CEIOPS:n konsultaatioasiakirjaan 03/04
kommentit, tiivistettynä (koko lausunto löytyy Groupen sivuilta):
- Understanding the situation where some companies do local gaap and some IFRS.
- CEIOPS says they want to have a single set of accounts after the transitional period.
However,
- - it is very probable that the transitional period is not short
- - CEIOPS proposals more or less mean a requirement of two sets of accounts
- - CEIOPS sees IFRS4 completely as a threat and devises countermeasures to eliminate its
influence (a more neutral term of prudential filter is also used)
- IFRS4 is seen as a source of inhomogeneity. However,
- - the current minimum harmonisation is more to blame
- - in some areas (financial instruments) IFRS4 means more harmonisation
- CEIOPS treatment is not neutral:
- - where IFRS4 can mean less prudency, treatment is reversed
- - where IFRS4 means more prudency no measures are taken.
- Is going concern suitable for solvency supervision: when solvency is ultimately needed it
is not a question of willing buyers and sellers
4. Tasa-arvo vakuutuksessa
- Peraita kerää tietoja eri maista ja tekee yhteenvedon
5. Jälleenvakuutusdirektiivi
- Peter Boller raportoi. Viime hetken kiemura asiassa on ollut henkijälleenvakuutuksen
solvenssikiemura
6. Tapaaminen Internal Market DG:n kanssa
- selostus halukkaille saatavana kokousmateriaalista
7. Seuraava kokous 20/21 lokakuuta Kyproksella
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