Suomen Aktuaariyhdistys, Pentti Soininen

MEETING of the INSURANCE ACCOUNTING COMMITTEE
Sheraton Zagreb Hotel – Zagreb, Croatia
September 30 to October 2, 2011

Memo
Link to all attachments (zip)
Friday, September 30 – 2 p.m. to 5 p.m. ja Saturday, October 1 - 10:45-12:30 Ballroom B
Taustadokumentit löytyvät esityslistan linkistä
http://www.actuaries.org/CTTEES_INSACC/Agendas/Zagreb_EN.pdf, joka vaatii IAAn jäsenoikeudet.
1. Introductions and review of the agenda
2. Minutes – approval of Sydney meeting minutes
3. Status of IASB/FASB Insurance Contracts project
William Hines esitti Peter Clarkin esitys tulevalla viikolla AICPA:lle (Am. Inst. CPA) Kyseltiin
esityksestä puuttuvista asioista.
4. Current IASB Insurance Contract Issues. Any further discussion and action
(IAA Exposure Draft comment letter)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Scope, definitions and contract boundaries
Recognition
Unbundling
Expected cash flows and acquisition expenses
Discount rates, especially volatility
Risk adjustments
Käsiteltiin Samin luonnosta, joka lähetettäisiin IASB:lle ja FASB:lle. Jim on tehnyt siitä
kokousaamuna vastaehdotuksen. Hänelle kysymys on maksun jaksotuskysymys.

g.
h.
i.
j.
k.
l.

Residual / Composite margin subsequent measurement
Short duration method
Participating contracts (and mutual companies)
Unit-linked (variable) contracts
Reinsurance-specific
Presentation and disclosure
Tämä on hyvin epäselvässä tilanteessa.

m. Transition / effective date
Haluttiin äänestys siitä, haluammeko yhden mallin IASB:lta ja FASB:lta ja se käsitys
kerrottaisiin kirjeellä IASB:lle ja FASB:lle. Ilmoitin, etten voi äänestää, koska kysymys ei ole
highest priority ja, että voi olla useita syitä, että olisi 2 mallia.
1 malli ääniä: 14 vastaan: 4. Jätin äänestämättä.
Haluttiin kommenttin IASB:lle risk adjustmentin liitetiedoista. Äänestys 14-0.
Portfolion määrittelystä haluttiin kommenttikirjeeseen. Äänestys 10-0.
Prioriteeteista kirjoittamaan ryhmä: Derek ja Stefan.
Sam osallistuu IWGn kokoukseen 23.10.2011. Siinä voi ottaa myös esille keskusteltavia asioita.
5. Discussion of status of other IASB projects
a. IASB Work Plan and 2011 Agenda Consultation (see also draft comment letter)
Uusi standardiluonnos ilmestyy 2012H1.
b. Revenue recognition
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Ei syytä käydä läpi.
c. Financial instruments, including classification, fair value measurement, impairment and
hedging
Ei syytä käydä läpi.
d. IFRS Advisory Council update – draft Agenda as at 1 September 2011
6. Risk Adjustment monograph
(This session will be held in camera and is planned to be held at the end of the meeting. There
will be restricted distribution of the report.)
Paikalla valtakirjoineen on edustettuna vain 17 jäsentä. Tarvittaisiin 21, joten äänestystä ei voi
järjestää. Uusi yritys ja 16 ääntä? Olikohan 17 virhe?
Toin esille sen, että on liian aikaista päättää ainakin monograafin sisällöstä, kun ei tiedetä, mitä
IFRS tulee olemaan. Solvenssi II:n riskimarginaali on turhan yksinkertainen, jotta sen takia
pitäisi monograafia tehdä.
a. Report of the E&P sub-committee
En ollut saanut, koska se oli lähetetty vanhaan sähköpostiosoitteeseeni.
b. Confirmation of decision
7. Relationships with other projects
a. Insurance Regulation Committee's draft papers on
i. Stress Testing and Scenario Analysis; and
ii. Role of the Actuary in Systemic Risk Regulation
c. IAIS ComFrame Paper (see also related IAA comment letter)
Regulation Committeesta ?? kävi esittämässä raporttia ja IAAn lausntoluonnosta.
d. Pensions, Insurance Regulations and Financial Risks (will also be covered at joint meetings
on Saturday)
e. Regional/national developments
f. Islamic Finance Expert Panel (see Terms of Reference)
8. Interrelationships with other organizations
a. IAASB and auditing issues
b. IAIS Insurance Accounting, Auditing insurance auditing and insurance contracts
subcommittees
c. IAA G-20 Regulatory Convergence Task Force (see draft final report to G-20 Deputies)
Mainittiin.
9. Relevant research efforts around the world
10.

IAA member organizations’ related activities.

11. Future projects and committee meetings

2

