SVP-Vergadering van 22 juni 2020
Tijdens deze SVP-Vergadering zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest.
Accountantsmiddag voor de Pensioenfondsen
Elk jaar organiseren DNB en SVP een Accountantsmiddag voor toezichthouders en externe
accountants die toezicht houden op cq. Pensioenfondsen controleren. Tijdens deze bijeenkomst
wordt onderling informatie uitgewisseld over de laatste onderzoeken en actualiteiten. Dit jaar wordt
de Accountantsmiddag georganiseerd op donderdag 10 september 2020 bij de NBA in Amsterdam.
De SVP heeft van gedachten gewisseld over onderwerpen die tijdens deze middag besproken kunnen
worden. Op korte termijn wordt de agenda vastgesteld in overleg met DNB.
Accountantsmiddag voor de Verzekeraars
Elk jaar organiseren DNB en SVP gezamenlijk een middag voor toezichthouders en externe
accountants die toezicht houden op cq. verzekeraars controleren. Tijdens deze bijeenkomst wordt
onderling informatie uitgewisseld over de laatste onderzoeken en actualiteiten / ontwikkelingen. Dit
jaar wordt de Accountantsmiddag voor de verzekeraars georganiseerd op donderdag 10 november
2020. De SVP heeft van gedachten gewisseld over de vorm en de onderwerpen die tijdens deze
middag besproken kunnen worden.
Impact corona pandemie op verzekeraars & de gevolgen voor de accountantscontrole
De SVP heeft van één van de grote accountantsorganisaties een overzicht ontvangen van de impact
van COVID-19 op de financiële en niet financiёle resultaten van de grootste Europese verzekeraars
die in het eerste kwartaal hun resultaten hebben gerapporteerd. Onderzoek van dit kantoor wees uit
dat de toelichtingen over de impact van COVID-19 beperkt en algemeen van aard zijn en dat
vanwege de grote onzekerheden op dat moment kwantitatieve analyses nog ontbreken
Verzekeraars willen over het tweede kwartaal van 2020 wel duidelijker gaan rapporteren over de
impact van COVID-19. Tijdens de gesprekken tussen de externe accountants en de verzekeraars
ervaren de accountants dat de meeste verzekeraars nog op zoek zijn naar de vorm en inhoud van
informatie in de halfjaarberichten.
De leden van de SVP onderzoeken de mogelijkheden om een publicatie uit te brengen over wat
accountants verwachten in de toelichtingen op de tussentijdse cijfers aan te treffen.
IFRS17
In maart 2020 heeft de IASB besloten dat de nieuwe ingangsdatum voor IFRS 17 nu 1 januari 2023 is
(was aanvankelijk 1 januari 2021).
Op 18 juni heeft de SVP van gedachten gewisseld over typisch Nederlandse onderwerpen binnen
IFRS 17. Dit om te voorkomen dat er verschillende beelden bij accountantskantoren ontstaan over de
behandeling van specifiek NL producten. Onderwerpen die door de SVP verder uitgewerkt zullen
worden, zijn:
 Spaarhypotheken (VFA Classificatie)
 Zorgverzekeringen: Verevening)
 Collectief AOV: contractgrens (IFRS17 vs S2)
 Pensioenen: contractgrenzen voor dagelijks opzegbare contracten
 Gemengde DB/DC producten: classificatie
Per onderwerp gaat de SVP dit verder uitwerken met behulp van een aantal IFRS17-specialisten.
Werkgroep Fraude
De werkgroep Fraude is ontstaan vanuit de Stuurgroep Publiek belang. Fraude staat prominent op de
agenda van de NBA. De naam ‘Fraude’ dekt niet volledig de lading van de Werkgroep en daarom is
besloten om de Community voor Financiële Veiligheid op te richten. Naast Fraude wil de community

(in oprichting) zich ook gaan richten op witwassen en non-compliance. Daarnaast is de community
i/o op zoek naar samenwerkingsverbanden met de sectorcommissies om ook meer sectorgerichte
onderwerpen op dit gebied te kunnen behandelen. Op die manier hoopt de community i/o de
samenwerking in de keten te verbeteren, de bewustwording van frauderisico’s en
verantwoordelijkheden bij alle partijen te versterken en zo de kwaliteit van de controle verder te
verbeteren.

