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Het SCB Jaarplan 2018 en meerjarenplan
De 5 visie-thema’s van de NBA zijn herkenbaar en komen op verschillende onderdelen van de SCB activiteiten
terug. De internationale ontwikkelingen vanuit Accountancy Europe worden gevolgd. Volgende vergadering
bespreekt de SCB wie de trekkers per onderwerp zijn en de consequenties van de vijf NBA visie-thema’s voor de
werkzaamheden van de SCB.
Toezicht DNB
a. Ervaringen controle staten 2016 De bevindingen van DNB zijn op kantoorniveau teruggekoppeld.
b. XBRL
DNB wil de interim oplossing bij de controle van de staten 2016, ook voor 2017 gebruiken. DNB is meer tevreden
met de rol van de certificerend accountant bij de controle van de staten. In het kader van de niet gecontroleerde
staten bij COS 720 zou de certificerend accountant waarde toe kunnen toevoegen volgens DNB. DNB wil de
discussie rond COS 720 pas over 2018 voeren en hier dan een pilot voor opzetten bij het proces rond de
elektronische handtekening. Er is inmiddels ervaring opgedaan met het deponeren bij de KvK van de jaarrekening
met verklaring bij middelgroot in XBRL.
c Toezichtthema’s DNB 2018
IFRS 9 lijkt minder impact te hebben dan verwacht, maar een DNB onderzoek daarover is niet uitgesloten. Men
richt zich nu op Basel 4. Bij de grootbanken zijn er veel on-site inspecties op de portefeuilles en vergelijkt men de
analyses op de jaarverslagen. Accountants kunnen vragen verwachten om de verschillen te verklaren. In 2019 zal
AFM weer een inspectie op de controledossiers 2017 en 2018 uitvoeren. accountants.
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Vaktechnisch
a IFRS 9
De verschillen in aanpak bij IFRS 9 audit bij de BIG 4 zijn gebaseerd op de internationale afspraken binnen de
kantoren. De SCB heeft hierbij geen rol, om dit in Nederland meer consistent in te richten. ISA 540 zal mogelijk
wel impact gaan hebben op de controle aanpak die wordt toegespitst voor IFRS 9.
b Voortgang Basel IV hervormingen kapitaalseisen
De IAD van ABN AMRO is bezig met Basel 4 projecten in 2018, met name de impact en vormgeving van de
verzwaarde kapitaalseisen van banken onderzocht. Voor de Nederlandse banken heeft de implementatie forse
consequenties. De termijn van 5 jaar is nodig om het vereiste kapitaal te reserveren. Op korte termijn heeft dit geen
consequenties voor de audit en de jaarrekening. De Internal Auditors zijn hier nu vooral mee bezig.
c Handreiking 1104
Er is nog geen nieuwe versie van de Handreiking 1104 voor banken beschikbaar. De werkgroep hoopt binnenkort
feedback van de SCB te kunnen vragen. De inkleuring van de Handreiking 1104 kan per werkgroep onderling
verschillen, belangrijk is dat de gebruiker/accountant er nuttige informatie uit kan halen. Materialiteit zal niet met
een percentage, of bandbreedte, maar meer kwalitatief beschreven worden.
d Cybersecurity en de Europese ontwikkelingen worden volgende vergadering besproken.
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Sluiting
Het volgende SCB overleg op donderdag 29 maart 2018.
Mocht u naar aanleiding van deze samenvatting vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaris van
de SCB Rob Schouten r.shouten@nba.nl

