Samenvatting SVP vergadering 10 april 2017

1. Algemeen SVP
Het meerjarenplan van de SVP
De dynamiek in de sector is sterk toegenomen door Solvency II implementatie en het
Nftk en APF. De governance, het risicomanagement en de dekkingsgraden spelen
daarbij een belangrijke rol. Er wordt meer gebruik gemaakt van de interne functies
(IA) om assurance te verkrijgen en ook de rol van de accountant in business (AIB)
neemt toe. De SVP wil meer proactief naar de stakeholders spreken over de nieuwe
eisen rond de verslaggeving. Digitalisering, datakwaliteit, solvabiliteitseisen en
governance leveren veel werk op voor zowel intern- als extern accountants. De
samenwerking van verzekeraars en pensioenfondsen in deze commissie is te
rechtvaardigen, vanuit hun hybride karakter en gelijke toezicht thema’s. De externe
contacten met de Pensioenfederatie, het Verbond, DNB, AFM en het AG worden als
zeer nuttig ervaren. De SVP wil meer deelnemen aan het publieke debat, echter
timing en inhoud zijn daarbij essentieel.
Reactie SVP op de visievorming van de NBA
De SVP bestaat uit twee specialistische sectoren en vormen een relatief klein
onderdeel van de extern accountants die echter wel een substantieel onderdeel van
het BNP controleren. Zij trachten betrouwbaarheid toe te voegen aan de financiële
informatie.
De positionering van de SVP zou gebaat zijn met meer mandaat. Het bestuur speelt
een actieve rol in beleidsmatige en strategische zaken, maar zou operationele zaken
meer naar de commissies kunnen delegeren.
4.

Pensioenfondsen
Internetconsultatie Besluit Organisaties van Openbaar Belang is via
onderstaande link te benaderen.
https://www.internetconsultatie.nl/besluitorganisatiesvanopenbaarbelang
Onderzoeksvraag van AFM naar het 100% activeren per eind 2016 van
beleggingspolissen voor pensioenen en hypotheken, waarvan de premie hoger is
dan de opbrengst. Dit is een COS 3000 opdracht op juistheid en volledigheid, met
een materialiteit van 1%. De SVP organiseert een bijeenkomst met de AFM om deze
opdracht, de scope en het normenkader nader af te spreken.

5.

Verzekeringsmaatschappijen
Handreiking 1104 Het plan van aanpak ligt er, maar er wordt nog een penvoerder
gezocht.
Het seminar IFRS 9 en IFRS 17 is op 5 oktober 2017 met Hans Schoen als
dagvoorzitter. De SVP wil hierin graag participeren. Het gaat om een eerste
awareness dat de implementatie van IFRS 17 onderschat wordt vanwege de
hoeveelheid data.

6.

XBRL accurance en elektronische certificering call 25 april 2017.

De voorbeeldverklaring kent twee elementen waarin de formulering afwijkt van de
standaard. Bij een XBRL bestand voor de QRT staten kan de accountant via
standaard software een hash genereren. Op instructie en na aanwijzing van DNB, zit
er in het XBRL-bestand geen andere informatie dan de staten die de accountant
moet certificeren. De werkgroep verklaringen heeft hiernaar gekeken. Het wordt een
addendum op de alert met de voorbeeldtekst en een beschrijving wat dit logistiek
betekent, om te certificeren. De accountant zal een bijlage met de hash in writing
tekenen en aan de organisatie doorsturen. Die moet dit in XBRL omzetten en met de
jaarrekening naar DNB sturen.
7.

Externe contacten

Nederlands Pensioen Bureau 29 maart 2017

Verbond van Verzekeraars 3 april 2017

Platform Accountants en Actuarissen12 april 2017 is geannuleerd

AFM SVP 18 april 2017

APF 20 april 2017

DNB SVP op 24 april 2017

XBRL assurance certificering van staten 25 april 2017 call.

Het volgende SVP overleg is op maandag 29 mei 2017

