Samenvatting SVP 13 november 2017
1.

Jaarplan SVP 2018
De SVP denkt na over de speerpunten 2018 en de nieuwe ontwikkelingen in 2018, 2019 en 2020. Hoe kan de SVP op de
NBA visie aansluiten. De DNB thema’s en de nieuwe corporate governance code worden daarin meegenomen.

2.

Successieplanning en opvolging 2017
Er zijn vijf concrete vacatures op de NBA-website geplaatst. Diversiteit is een belangrijk aspect daarin. Er is ruimte voor
een IAF een IAB en een extern accountant met specifieke kennis van pensioenfondsen. Daarnaast zijn ook extern
accountants die verzekeraars controleren welkom om te reageren.

3.

Visietraject NBA ’Een Beroep Met Toekomst’
De NBA visie is in de SVP besproken er wordt in een memo naar het NBA bestuur gereageerd.

4.

Handreiking 1104 (ter bespreking)
De eerste consultatie wordt in het voorjaar 2018 verwacht. Het Alert 40 blijft van toepassing tot de nieuwe handreiking een
feit is. Voor de schattingsonzekerheden gebruiken we de bestaande controlerichtlijnen. Hierover volgt nog een nieuwsbericht.

5.
a.
b.
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DNB - SVP overleg (ter bespreking)
Op woensdag 7 december 2017 is het DNB SVP overleg.
Vaktechnisch overleg tussen SVP en DNB is 4 oktober 2017 geweest.
DNB ziet graag dat de Solvency II rapportages meer ingaan op de significante schattingsposten en LACDT. DNB wil als enige
gebruiker graag, dat de accountant de kernpunten, emphasis of matter en beperkingen toelicht. Europa gaat onderzoek doen
naar LACDT. De kantoren willen hierover onderling afstemmen over de controle op UFR ratio van 2017. IAS 12 is daar
onvoldoende duidelijk over.
DNB heeft nog geen feedback gegeven op de controle van 2016.

Pensioenfondsen
a. Accountantsmiddag pensioenfondsen maandag 6 november 2017 is bij BDO
De bijeenkomst is goed bezocht.

a. Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen
De Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen wil dat de accountants vanuit de jaarrekening controle ook de informatie uit
het bestuursverslag controleren op de aanwezigheid, materiele onjuistheden en de toereikendheidstoets uitvoeren. Het woord
‘controleren’ schept verwachtingen waar accountants niet aan kunnen voldoen. De MCCP zal hierover spreken en komt terug
met een reactie.

b. Handreiking 1109 over de Corporate Governance Code ligt momenteel ter consultatie. Veel ondernemingen zeggen deze
corporate governance code inmiddels vrijwillig toe te passen. Dan kan de accountant uitgaan van COS 720.
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Verzekeringsmaatschappijen
a. Accountantsmiddag verzekeringsmaatschappijen op 19 december 2017 wordt voorbereid.
b. Normenkader Controle Protocol Gevolmachtigden dinsdag 21 november wordt over het werkprogramma van accountants
bij het controleprotocol gevolmachtigden gesproken.
c. Verbond – SVP maandag 9 oktober 2017. EIOPA gaat thema’s heroverwegen en aanpassen. UFR en de controle ratio in
2017, vragen om nadere uitleg.
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De volgende SVP vergadering is op maandag 11 december in de Jansen Peltzerzaal
Vragen naar aanleiding van deze samenvatting kunt u stellen aan Rob Schouten r.schouten@nba.nl
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