Insurance Accounting Committee
Virtual Meeting, 29 April 2020; 7:00 am – 8:30 am EDT
Chairperson: William Hines
Vice-chairperson(s): Max Happacher, Derek Wright

1. Introductions and review of the agenda (5 minutes)
2. IASB Project on Insurance Contracts (30 minutes - for discussion)
a. IASB Amendments to IFRS 17

IASB on antanut alustavan luonnoksen muutosstandardista. Kesäkuussa pyritään
julkaisemaan. William ei ole nähnyt siinä mitään kommentoitavaa mutta onko joku muu.
Ralph kysyi, onko vahinkovakuutuksen olemassa jotain koulutuksellista materiaalia, joka ei
viittaa Solvenssi II:een. Jacqueline lupasi lähettää jotain Ralphille. Australiassa ei ole
vahinkovakuutukseen erityisiä ohjeita, mutta Brendan lupasi lähettää jotain Australiasta.
Australian valvoja on ollut yhteydessä IASB:hen joidenkin teknisten parannusehdotusten
takia.
William: TRG ei ole toiminut.
Keskusteltiin vuosikohorteista ja mainitsin Hans Hoogervorstin 28.4. julkaisusta
vuosikohorteista. Hän vetosi, ettei tehtäisi carve-outej/inejä standardiin. Ei ole vielä selvä,
ehdotetaanko EU:ssa niitä.
William lähettää kaikille ml. observerit, onko epäselviä implementointiasioita, joita ei
käsitellä muualla, mutta voitaisiin käsitellä IAN 100:ssa.
Suunnitelma käsitellä IAN 100:
Kaikki luvut on esitetty Professional Committeelle.
Tulevissa kokouksissa touko-kesäkuussa käsitellään priorisoitavia lukuja. Priorisointia ei ole
vielä tehty.
Aiemmin oli sovittu, että ohjetta päivitetään sitten, kun standardin muutos on ilmestynyt.
Mutta tämä on nyt päätetty toisin, ohje ilmestyy standardimuutoksineen. Tähän on tullut
mahdollisuus myös siksi, että standardin voimaan tuloa on lykätty vuodella.
Robert B, Kanada, mikä due prosessin vaihe vielä puuttuu? Derek: Vielä yksi ED kommentoitavaksi ennen kuin voi julkaista IAA:n sivuilla. Professional C kiinnittää huomiota kirjoitusasuun. Vielä luvut eivät ole kirjoitustyyliltään riittävän yhteneväisiä. Myös Communication
komitealla on sanottavansa.
Here’s the link to the revised due process for IANs:
https://www.actuaries.org/IAA/Documents/COUNCIL/Meetings/2020_Brussels/B11_DuePro
cess_for_IANs_2020updates_Clean_8March2020.pdf
3. Future focus of Insurance Accounting Committee – (30 minutes - for discussion)
a. Workplan of the committee and monitoring dashboard (Attachment)

Yhteistyö IAASB:n kanssa. Ei olla oltu yhteydessä useaan kuukauteen. IAASB on kuitenkin
ollut kiinnostunein ISA’ista.

b. IAA Risk register (Attachment)
4. Request from IAA Officers – (10 minutes for discussion)
The IAA leadership has asked each committee to consider the following 2 questions:
a. What does your committee think the IAA should be doing in response to the crisis
triggered by the COVID-19 pandemic in order to improve how we meet our vision, mission
and strategic objectives, while respecting the principle of subsidiarity?

Amali lähettää linkin IAA:n sivulle, jos on eri toimijoiden lausuntoja.
Alexander ihmetteli, mikseivät aktuaarit ole mitenkään kysyneet, miten Covid 19 vaikuttaa
kuolevuuteen. On ehkä Mortality WG:n asia. Onko vertailukelpoista dataa saatavissa.
Aktuaarit toimivat enemmän yksityisellä kuin julkisella sektorilla ja julkiselle tämä olisi
relevantimpaa.
UK aktuaarit ovat suunnitelleet ohjetta Covid 19:n vaikutuksesta tilinpäätökseen.
b. What does your committee think it should now do differently in response to the crisis
triggered by the COVID-19 pandemic in order to improve how you help the IAA meet its
mission, vision and strategic objectives, while respecting the principle of subsidiarity?
The goal here is not to necessarily start new projects, but more because the Officers are quite
interested in what ideas our volunteers may come up with so as to identify one or two that
may be really useful for the IAA.
5. Next meeting

The next meeting - TBD
Syksyllä seuraava kokous. William lähettää kysymyksiä implementoinnista.
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