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Suomen  Aktuaariyhdistys

Aktuaaritoiminnan Kehittämissäätiön
toimintakertomus vuodelta 1998
Aktuaaritoiminnan  Kehittämissäätiö  jatkoi  toimintaansa

entiseen  tapaan.  Säätiö  maksoi  Suomen  osalta  Scandinavian

Actuarial  Journalin  kustannukset  sekä  Groupe  Consultatifin

Education  Committeen  kokouksiin  osallistumisesta  koituneet

kulut.

Aikaisempien  vuosien  tapaan  vuoden  merkittävin  tapahtuma

oli  syysseminaari  18.11.1998  Pohjola-yhtiöiden  tiloissa.

Seminaarin  aiheena  oli  henkivakuutusliikkeen  kannattavuuden

mittaaminen.  Seminaarissa  oli  noin  satakolmekymmentä

osanottajaa.  Alustajina  olivat:

Ron  Akhurst;;  Watson  Wyatt

From  profit  analysis  to  appraisal  value

Peter  Clark;;  Sun  Life  Axa

The  UK  bonus  practice  in  with-profit  policies

Bob  Yates;;  Fox-Pitt,  Kelton

European  life  market  -  dreams  and  realities

Valmistellut  kommentit  esittivät  lisäksi  Markku  Vesterinen  ja

Ronny  Ruohomaa.

APURAHAT

Säätiön  hallitus  myönsi  kertomusvuoden  aikana  seuraavat

apurahat:

Antti  Korhosen  Tekes-projektina  toteutettavaan

Dysco-suunnittelujärjestelmään  ensi  vaiheessa

10.000  mk,  jatkosta  päätetään  erikseen  vuoden

1999  aikana;;

Tampereen  Yliopiston  tilastotieteen  laitokselle

15.000  markkaa  kansainvälisen  konferenssin

järjestämistä  varten;;

International  Promotion  of  Education  Fundille  404

Kanadan  dollaria.  Säätiö  tukee  lähinnä  itä-

euroopan  maiden  aktuaarien  koulutustoimintaa.
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Myönnetyt  apurahat  maksetaan  vasta  vuonna  1999.

TALOUS

Säätiön  peruspääoma  31.12.1998  on  1.500.000  mk.  Varat
olivat  sijoitettuna  joukkovelkakirjoihin  ja  sijoitusrahastoon.
Sijoitustuotot  on  tilinpäätökseen  kirjattu  suoriteperusteisesti  ja
niiden  yhteismäärä  on  103.076,64  mk.

Toimintakauden  aikana  saatujen  tuottojen  ja  toiminnasta
aiheutuneiden  menojen  erotus  siirretään  toimintavaraukseen,
joka  kasvaa  4.790,95  markalla  ja  on  vuoden  päättyessä
250.545,49  mk.

SäätiöN  HALLITUS  JA  TILINTARKASTAJAT

Aktuaaritoiminnan  kehittämissäätiön  hallitus  kokoontui
toimintavuoden  aikana  kymmenen  kertaa.  Hallituksen  jäseniä
ovat  olleet:

Varatoimitusjoht.
Varatoimitusjoht.
Apulaisjohtaja
Sijoitusjohtaja
Toimitusjohtaja
Aktuaarijohtaja
Aktuaari
Toimitusjohtaja

Jaakko Tuomikoski . . . . . . . . . .
. . .
Jorma Leinonen . . . . . . . . . . . . .
. .
Hannu Parviainen . . . . . . . . . . .
. . .
Eero Eriksson
Arto Ojala
Hillevi Mannonen
Martti Pesonen
Jukka Rantala

puheenjohtaja
varapuheenjoh
sihteeri
 
 
 
 

Suomen  Aktuaariyhdistys  on  vuosikokouksesaan  todennut,
että  Aktuaaritoiminnan  Kehittämissäätiön  tilintarkastajina
toimivat  KHT-tilintarkastaja  Pentti  Järvikareen  (varalla  KHT
Jaakko  Nyman),  ohella  yhdistyksen  tilintarkastajat  Ari  Ikonen
(varalla  Juha-Pekka  Halmeenmäki)  ja  Pertti  Pulkkinen  (varalla
Pasi  Mustonen).

Helsingissä  27.  tammikuuta  1999
Aktuaaritoiminnan  Kehittämissäätiö
Hallitus
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Päivitetty: Sivun alkuun Kotisivulle
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