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IAA:n IASB- komitea lokakuu 2001
5/1/2002 20:16

2001-10-05 IASB Insurance Accounting, H(evon)K(uusi)
Mukaan kesken kokouksen koska Employee Benefits oli samaan aikaan
... ...
Kokouksen alkupuolella oli 
- käyty läpi taulukko eri lähestymistapojen eroista (Deferral and Matching, Entity Specific
Asset&Liability, Fair Value Asset&Liability), esittelijänä McCrossan, joka myös kertoi, että
lopullinen DSOP näyttää tulevan julkisuuteen marraskuun loppuun mennessä.
- tarkasteltu yhteyksiä muihin järjestöihin 
- kuultu maakohtaiset katsaukset kirjanpidon kehitysvaiheesta.
...
Lauantain kokous yhdessä regulation committeen kanssa - käytiin DSOP:n luonnosta läpi.
Käytännössä aika riitti vain Executive Summaryn pintapuoliseen läpikäyntiin, johon tuli
lukuisia kommentteja, joista vain pieni osa seuraavassa:
- vakuutuksen määritelmä voi olla ongelmallinen: alkuun 10 päivän sopimus, jossa
henkiturvaa, ja sopimus uusitaan ilman henkiturvaa
- milloin optio on 'arvokas'? Valuable voi tarkoittaa arvokasta tai arvioitavissa olevaa
- luottovakuutus luetaan ulos vakuutuksen käsitteestä (myös sellaiset, joissa kiinnevakuus),
sillä muuten helposti optiot tulisivat mukaan. Jos hyvä ilmaisu löytyisi, voitaisiin lukea
vakuutuksiin, joskin merkitys käyvän arvon maailmassa.
- entity specific valuen merkitys unbundlingin (sopimuksen jako vakuutus- ja finanssiosaan)
kannalta epäselvä ja siihen pyydetään tarkennusta
- ihmetystä herätti se, että joissain vakuutuksissa syntyy negatiivista vastuuta eikä selvää
ole, esitetäänkö se taseen vasemmalla vai oikealla puolella
- diskonttokoron määrittely herätti runsaasti kysymyksiä, esimerkiksi minkä pankin korkoa
käytetään Euroaikana

Standards of Actuarial Practice
- keskusteltiin siitä, millä voimalla IAA tekee standardia. Standardia tietysti odotetaan
(Esim. IASB) nopeasti, mutta valmistelu ei ole yhtä perusteellista kuin esim. Yhdysvalloissa
- huolta alkoi aiheuttaa se, onnistuuko standardien teko IAA:n nykyresursseilla. Voimakasta
tukea (eikä lainkaan vastustusta) sai ajatus, että IAA:n organisaatioon palkattaisiin henkilö
toteuttamaan asiaa
- perustetaan ryhmä, jolle toimeksianto ja jonka mielellään pitäisi saada keskustelupaperi
aikaan Cancuniin. Ei ole syytä aloittaa tyhjästä vaan katsoa, mitä käyttökelpoista saadaan eri
maiden standardeista. Kerrotaan IASB:n marraskuun kokouksessa tästä ja pyydetään
sieltäkin evästyksiä ryhmälle. 
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