Suomen Aktuaariyhdistys, Pentti Soininen

MEETING of the the SUBCOMMITTEE on EDUCATION and PRACTICE
Sheraton Zagreb Hotel – Zagreb, Croatia
September 30 to October 2, 2011

Memo
Link to all attachments (zip)
Education and Practice Subcommittee
Taustadokumentit löytyvät esityslistan linkistä
http://www.actuaries.org/CTTEES_INSACC/Agendas/Zagreb_EN.pdf, joka vaatii IAAn jäsenoikeudet.
Part 1: Friday, September 30 – 8:30 a.m. to 12:30 p.m. Ballroom C
Part 2: Saturday, October 1 – 8:30 a.m. to 10:15 12:30 p.m. Ballroom B
1. Introductions and review of the agenda
David Congram, kokouksen pj, kertoi muutoksista komiteoiden puheenjohtajistoissa. Sam jättää
puheenjohtajuuden 31.12.2011.
Käytiin esittelykierros.
David kävi läpi Risk Adjustment monograafin käsittelyä.
2. Minutes – approval of Sydney meeting minutes
Approved
3. IAA developments, new organization of the Insurance Accounting Committee and its Education
and Practice Subcommittee
4. Risk Adjustment monograph EP 11:00 and InsAcc 16:15
(This session will be held in camera and is planned to be held at the end of the Friday morning
meeting. There will be restricted distribution of the report.)
a. … P&C only, b. .., c. …, d. …, e. ... (Firmojen nimet poistettu, koska nämä muistiinpanot
julkaistaan.) En ollut saanut tätä esitystä. Oli mennyt vanhaan sähköpostiosoitteeseen.
David esitti sisällön. Michelin on ollut tekemässä sitä.
Esitys on, että edetään, vaikka IASB ei esittäisikään RAa. Entä jos IASB ja FASB päätyvät yhteen
marginaaliin, niin tarvitsemme teknisiä ohjeita sen tuloutukseen, run-offiin.
Rahoitus on vähän päälle xxx dollarille (poistettu dokumentin julkisuuden takia).
Tässä ei vaadita jäsenten enemmistön paikallaoloa vaan läsnäolijoiden enemmistö esityksen taakse.
Äänestystulos 6-0. Koska en ole alakomitean jäsen, en ollut äänioikeutettu.

a. Status of funding efforts
b. Confirmation of scope
c. Recommendation of researcher
5. Stochastic modeling book. Further marketing efforts
Myyty n. 1300 kirjaa, joista noin 100 elektronista. Ollaan tekemässä 2. painosta. Ilmestynee ensi
viikolla. Ei näytä siltä, että kansallisest yhdistykset olisivat tekemässä lisämyyntiponnistuksia.
Belgian yhdistyksen sivuilla on linkki kirjan tilaukseen.
6. General Actuarial Practice Standard (and related cover letter)
a. Discussion of approach
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IASP2 koskee IFRS4ä. Se uudistetaan. Jackie Friedland on ollut aktiivisin.1. versio valmistunut
8-9/2010. Jatkotyöstämisessä on ollut pieni ryhmä, joka antanee EDn piakkoin. Hänen
kommenttiensa perusteella ryhmän työ ei ole ollut täysin tehokasta.
Pension Committee haluaa täydentää tätä siten, että se sopii IAS19n soveltamiselle. Myös muut
IFRS/IAS:t huomioitava ja niiden hierarkia. Minkä kannan me otamme? Tehdäänkö ISAP?
IASP 8 – Changes in accounting policies ottaa jo jotain näistä seikoista huomioon. Sitä pitää
kuitenkin tarkistaa. Pitää ensin kerätä materiaali, mitä käsiteltäisiin.
Pitääkö ISAPn käsitellä vain IFRSiä vai olla yleinen geneerinen standardi, jota voidaan soveltaa
kansallisiinkin taloudellisiin raportointeihin?
Emme voi antaa tulkintoja IFRSistä, mutta kertoa, mistä asioista aktuaarin pitää huolehtia.
Käytiin pitkä keskustelu siitä, tuleeko meidän ohjeistaa vain IFRSä vai myös laajemmin, mitä
tulee huomioida muussa taloudellisessa raportoinnissa kuten MCEVssä.
David kysyy: Osallistummeko Pension komitean työhön vai onko meillä oma ehdotus?
Täydennetään Task Forcen listaa henkilöillä, jotka tekevät yhteistyötä Pension komitean (pj.
Irene) kanssa: SE, JF
IASP1 Purpose – This ISAP provides guidance to actuaries when performing professional services.
Tämä ei koske tilintarkastusta. Standardi käsittelee, miten menetellä ennen työn vastaanottamista ja
miten se luovutetaan, ei sitä, miten se tehdään.

Liian usein yhtiön aktuaarit käyttävät ulkopuolisen aktuaarifirman toimittamaa ohjelmistoa
tietämättä, mitä se tekee. Dokumentoinnin puute on yleistä.
William Hines ottaa vastuulleen standardin edistämisen.
b. Communication of comments from the E&P
7. Approach to IFRS Insurance Accounting Standard
a. Due Process
ISAPn kehitysprosessi on 4-tasoinen (Council, Executive Committee, IASSC, Pofessionalism
Committee), joissa jokainen osa katsoo, että omat näkökohdat tulevat huomioiduksi. Prosessi on
kuvattu Vienin Councilin (Sep 2011) hyväksymässä dokussa. Voisiko tätä yksinkertaistaa?
Nyt keskusteltava esitys menee sunnuntain Counciliin keskusteltavaksi.
b. Assuming the General Actuarial Practice Standard now in exposure is approved, discussion of
approach to be taken on further ISAP developmental efforts
c. Identification of areas in which cooperation with pensions would enhance the process
8. Discount rate monograph Lauantai 8:30
(The draft monograph was circulated to committee members under separate cover; for
discussion on Saturday at 8:30 a.m.)
a. Status
b. Presentation of the current status of monograph (by author team)
Kirjoittajat Millimanista esittivät luonnoksen nykytilaa.
Tulossa diskonttauskorko, kun lisäedut riippuva sijoitustoiminnasta. Entä jos ei ole?
Kommentteja pyydetään David Congramin kautta7.10. mennessä. Kopio Katylle. Onko
luonnos riittävän kansainvälinen? Seuraava versio tulee kommentoitavaksi lokakuun
puolivälissä.
Non-life:
Illikviditeettipreemio: IP pitää käsitellä uudelleen.
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Participating buzn: Too early in this drafting process to say what's coming. Kysymykseeni,
miten käsitellä sellainen, jossa bonus ei ole suoraan riippuvainen sijoitustoiminnan tuotoista,
vastaus, että ei oikein voi käsitellä esimerkillä, mutta tekstiin voi ottaa siitä keskustelua.
Jamaikan case study: Nyt korkokäyrä on aleneva, lyhyet korot n.12% ja pitkät n.9%.
c. APOG comments
d. Discussion
i. Current version, including changes needed for public exposure
ii. Positioning with outside stakeholders
iii. Title
Keskusteltiin mm., pitääkö otsikossa olla aktuaari tai kansainvälinen.
e. Discussion of how best to obtain further input
f. Development of an ISAP and/or IAN on discounting

9. Planning for future ISAP/IANs/education material in anticipation of IFRS 4 revisions (current
volunteers)
a. Current IASP 2, Actuarial Practice – status and next steps
b. Current plans and tentative assignments
c. Any specific material for lesser developed countries
Perättiin vapaaehtoisia.
10. ISAP/IAN Management
a. Website issues
b. Translation
c. Evaluation after they go into effect – initial thoughts

11. Related IAA member association activities
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