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Esko Kivisaari
1. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin
2. Todettiin vaihtuneet jäsenet
3. Kirjanpitoasiat
- Tony Broomhead, kirjanpitoalaryhmän puheenjohtaja kävi ajankohtaiset asiat lyhyesti läpi.
IAS 19:ta oli kommentoitu ns. Fast Track –prosessilla, joka nopeuttaa IAA:n
päätöksentekomenettelyä. Todettiin, että Australian ja Ison Britannian yhdistykset olivat
antaneen lausunnon IAA:n ohella. Todettiin, että ilmeisesti kyse oli Fast Trackin
harjoittelusta, ei vastustuksesta IAA:lle. 
- IAS:n osalta standardia ei ilmeisesti nyt muuteta vaan lykkääntyy eteenpäin, jossa
päämääränä on pyrkiä yhtenäisyyteen FAS:n kanssa. Tärkeisiin asioihin, esim.
multiemployer plan/ state plan, palataan 2006 – 2007 (mielenkiintoista nyt, onko TEL:n
asema ratkaistu lopullisesti omilla toimilla vai tuleeko uutta ongelmaa)
- alaryhmä tuottaa seuraavan positiopaperin eläkekirjanpidosta 31.3.2005 mennessä, joka
menee normaalilla IAA:n due processilla eteenpäin.
- IFRIC:ltä tulee kysymyksiä silloin tällöin (tullut multiemployer-jutusta ja DB/DC-eroista),
joita kp-alaryhmä käsittelee
- International Accounting Standards on Pension Accounting – ei ole edistynyt edellisestä
kokouksesta. Mahdollisesti työ tällä alueella on pienempi kuin Insurance Accounting –
puolella, jossa standardien tekeminen oli aloitettava tyhjästä. Eläkepuolella nimittäin useassa
maassa (UK, Academy, Japani ja Australia, sekä ilmeisesti Etelä-Afrikka, jossa kylläkin
seurattaneen brittejä) on olemassa pohjaksi guidance notes tai practice standards –tyyppisiä
dokumentteja.
- keskustelua Economistin aktuaareja arvostelevasta artikkelista, Thornton laittaa lyhyen
vastineen.
4. Education Committee -raportti
- Chris Huntington raportoi lyhyesti rutiiniasiasta, jossa yleisesti ottaen ei ollut raportoitavaa
5. OECD-yhteydet
- Thornton hoitaa, kommentoitu OECD:n taxonomya(Hannun kommentit tällä alueella
saivat tunnustusta) ja osallistuttu Private Pensions Working Partyn kokouksiin.
6. Internationa Organisation of Pensions Supervisors (IOPS)
- OECD:n alla toimiva organisaatio (mielenkiintoista, että on täysin erillinen IAIS:stä)
7. World Bank
- Conference on Contractual Savings and Investment, April 2005, jossa puheenjohtaja (ja
muistakin komiteoista 5-6 henkeä) esittelee IAA:ta
- ilmeisesti tulossa parin viikon kuluessa paperi, joka on jonkinlaista jatkoa vuoden 1985 old
age crisis –jutulle (pois individual accounts, tilalle notional accounts –ajattelu? Vähintäänkin
enemmän joustavuutta lähestymistapaan)
8. IMF
- Thornton ja muutama muu tapaa IMF:n edustajat iltapäivällä tämän kokouksen jälkeen
kontaktien ylläpitämiseksi
- noteerattiin, että IMF:n Global Stability Report sisälsi luvun ’Risk Management and the
Pension Fund Industry’
9. Groupe Consultatif
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- noteerattiin GC:n pensions committeen pöytäkirja ja todettiin järkeväksi vaihtaa
pöytäkirjoja näiden komiteoiden välillä
10. Global Actuarial Principles
- käsiteltiin jo kohdassa 3
11. Pensions Section
- Sectionilla on nyt noin 150 jäsentä. PBSS Colloquiumissa oli noin 60 osallistujaa.
Selkeästi etsii profiilia, jolla saavuttaa laajan jäsenkunnan
12. Longevity and retirement
- jäsenillä ei ollut raportoitavaa.
13. Professional issues
- lyhyet katsaukset Alankomaiden ja UK:n (Morris Review) keskustelusta.
14. Muut keskusteluaiheet
- ei ollut
15. Työsuunnitelma
- noteerattiin
16. ICA 2006, Paris
- tämä komitea (yhdessä Pension Sectionin kanssa) pyrkii saamaan aikaan session, jossa
ainakin Global Actuarial Standards
17. Muut mahdolliset asiat
- ei ollut
18. Seuraava kokous
- Rooma 14.-15.6.2005
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