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2001-10-05 IASB Employee Benefits, Hongkong
1. Vuonna 2000 Jerusalemissa edellinen kokous, Thornton on raportoinut asiasta Councilille
2. Terms of reference
Aktiivisuutta paljon kun IAS 19 oli valmisteilla mutta komitea elänyt hiljaiseloa standardin
valmistumisen jälkeen.
Harkinnassa ollut ohjeistus aktuaarin roolista IAS 19 osalta, mutta resurssit eivät ole
riittäneet.
On harkittu komitean roolin laajentamista kirjanpitoasioista niin, että se olisi eräänlainen
pensions committee. Kansainvälinen yhteistyö eläkealalla lisääntynyt (valvojat ja
tilintarkastajat ym.) joten yhteydenpitoa tähän suuntaan varten voisi olla komitea. Voidaan
kyllä miettiä rajanvetoa Social Security komiteaan. Nomination komitealle mietintään
työnjako tämän ja SS-komitean välillä ja päätös tarpeesta laajentaa tämän komitean
toimialaa.
3. Mexico
Yksi sessio kongressissa IASB-asioista. Vakuutusprojekti täyttää session helposti, mutta
voidaan miettiä, osallistuisiko tämä komitea sessioon. Voitaisiin myös varmistaa, että tulee
artikkeli IAS 19:n alueelta. Sovittiin, että ei mennä sessioon mukaan, koska hukkuu sinne.
Mennään johonkin eläkepuolen sessioon.
4. update on developments in different countries
- Etelä-Afrikassa uusi standardi, joka seuraa IAS 19:ää
- Japanissa uusi standardi, jonka sisällöstä ei pirukaan ota selvää ainakaan komitean
japsijäsenen huonolla engl. kielellä esitetynä
- EU/2005
- FRS 17 korvaa UK:ssa SSAP 24:n ja seuraa IAS 19:ää pääosin. Kuitenkaan siinä ei
corridor-ajatusta. Taseorientoitunut, ali-/ylijäämä taseeseen, josta jaksotettuna
tuloslaskelmaan (asiasta yhteenveto IAA:n kotisivulla). Itse asiassa UK-standardi on tehty
nyt sieltä IASB:n puolelle siirtyneen henkilön ajamana ja hän uskoo IAS 19:n siirtyvän
tähän suuntaan.
5. Update on IASB
Focus now on insurance accounting. Discounting treated in that connection. It is (still)
thought that IAS 19 will be revised only after insurance project finished. Some transitional
issues are, however, dealt with. Guidance notes could be prepared but UK and US gn:s
could be maintained.
Discount-projekti on lakkautettu ja asiaa käsitellään osana insurance-projektia. Eläkkeiden
osalta discounting-asiaa pitää seurata.
6. Next meeting in Mexico
Lisätietoja: Esko Kivisaari (esko.kivisaaro@vakes.fi )

Päivitetty: 26.11.2005
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