Los Angeles 23-26.5.2012
Pension & Employee benefits (1. osa) 23.5 klo 14.00-18.00
Tämän kokouksen pääkohdat olivat:
- IAS19:n liittyvät työskentelyt ja standardit
- IAA Discount Rate Educational Monograph ja siihen liittyvät tehtävät
- Katsaus EU:n tilanteesta (GC:n raportti)
IAS19 on tuottanut paljon työtä. On perustettu työryhmä, Pension and Benefits Accounting
Subcommittee (PBAS), työskentelemään sääntelyn parissa. Tärkeimmät kipukohdat on jo
tunnistettu ja parhaillaan yritetään löytää niihin ratkaisuja. Tutkittavat kohdat ovat osittain vain
suosituksia mutta toisaalta osittain oikeita standardeja.
Irene Patterson kertoi tämän yhteydessä toisen alaryhmän, Interim Actuarial Standards
Subcommittee, kuulumisia. Ryhmä on kokoontunut noin kerran kuussa puhelimitse ja kokoontuu
vielä kaksi kertaa täällä Los Angelesissa.
IAA Discount Rate Educational Monograph on edelleen työn alla. Sen valmistuminen on
myöhästynyt mutta se ei tuota ongelmia, sillä sääntelykin on myöhässä alkuperäisestä aikataulusta.
Ensimmäisen luonnos tuli kommentoitavaksi ennen Zagrebin ja siitä tuli yli 200 kommenttia.
Kommentit ovat kaikki käyty läpi, mutta uusi versio ei ehtinyt tähän kokoukseen. Se tulee ensin
kommentoitavaksi jäsenille ja yhdistyksille ja sitten vielä kaikille ennen kuin se voidaan julkaista.
Philippe kertoi, että GC:ssa on noussut esille kaksi aihetta, 2. IORPin direktiivi ja white paper.
Näistä aiheista käytiin mielenkiintoinen keskustelu.

Pension & Employee benefits (2. osa) 24.5 klo 9.00-12.30
Toinen kokous aloitettiin kuuntelemalla katsaukset OECD:n ja IOPS:n sekä IMF:n ja WB:n
ajankohtaisista aiheista.
Sitten kuulimme eri maiden ratkaisut ERMin liittyen. Keskustelu asiasta on ollut mielenkiintoinen
ja aika loppui kesken, joten sovittiin, että jatketaan aiheesta Nassaussa. Sinne siirrettiin pidettäväksi
Japanin esittely asiasta, sekä ajateltiin, että voitaisiin esitellä muidenkin maiden ratkaisuja.
President’s Lunch & President’s Forum 24.5 klo 12.30-18.00
Dave Sandberg toimii tällä kerralla facilitaattorina President’s Forumissa. Kuulimme kahta
mielenkiintoista esitelmää riskienhallintaan liittyen:
- A Framework for Risk Management of Extreme Events
Howard Kunreuther
- Risk Management in the Face of Unprecedented Capital Markets Uncertainty
James Moore, PIMCO
Ad Kok oli tehnyt analyysin kyselyn saaduista vastauksista. Kysely oli lähetetty 90 yhdistykselle ja
oli saatu 48 vastausta. Rajish Sagoenie haastatteli läsnäolijat kyselyn tuloksiin liittyen ja saatiin
aikaiseksi mukava keskustelu. Syntyi jonkinlainen yhteinen mielikuva aktuaarin tehtävästä.
Mietittiin, että aktuaarin pitäisi elää enemmän kaavoista ja pystyä tarjoamaan asiakkaalle kaikki
tarvittavat elementit päätöksen tekoon (mm. vaihtoehtoskenaariot) ymmärrettävällä kielellä. Tästä
syntyi sitten keskustelua aktuaarikoulutuksesta ja aktuaarin kuvan brandauksesta sekä sen tarpeesta
erityisesti EU maissa SII:n ympäristössä.

Social Security Committee 25.5 klo 9.00-12.30
Kirjoitin pöytäkirjan kokouksesta. Liitteenä heti kun on lähetetty työryhmän jäsenille.

IASSC 25.5 klo 14.00-18.00
Tässä työryhmässä on tarkoitus pitää huolta, että Actuarial Standards ovat keskenään koherentit.
Keskusteltiin ensin yleisistä standardeista ja sitten siirrettiin Social Security standardeihin. Social
Security Standards Task Force on valmistanut luonnoksen standardeista. Sub Committee
kommentoi luonnoksen ja keskusteli lukuisista kohdista. Kommentit lähetetään TF:lle, jonka pitäisi
kokoontua uudestaan ja miettiä uudestaan kyseenalaistetut asiat.
Council 26.5 klo 8.00-13.00
EC raportoi tehdyistä töistä. Nomination Committee kertoi, että president electiksi tullaan
esittämään syksyllä Rob Brown.
Hyväksyttiin muutama täsmennyksiä organisaatiossa EC:n ehdotuksesta ja kaksi uutta maata
jäseniksi (Uganda ja Namibia).
Käytiin keskustelua Secretary Generalin uudesta toimenkuvasta ja sen valossa ylipäätänsä secretary
generalin tarpeellisuudesta. Mielipiteet jakaantuivat, asiaa työstetään edelleen EC:ssa ja käsitellään
uudestaan ensi kerralla.
Keskusteltiin brandauksesta ja kuultin audit & Finance commiteen raportti. Hyväksyttiin ensi
vuoden budjetti.
Keskusteltiin zoomerang-kyselyn pohjalta nykyisestä standard-subcommitteen muuttamisesta joko
pysyväksi commiteeksi tai muuten. yksimielisyyttä asiasta ei ollut, joten asiaan palataan syksyllä.
Hyväksyttiin Education Committeen ehdottama korjattu Syllabus ja guidelines.

