Samenvatting SVP vergadering 29 mei 2017
1.

Visie NBA
Het bestuur van de NBA werkt aan haar visie en heeft uitvraag gedaan aan o.a. de NBA commissies
middels een template. Het driejarenplan van de SVP is in de template verwerkt en vastgesteld door de
SVP.

2.

Bemensing SVP
Nico Pul zal zijn vicevoorzitterschap in de SVP op moeten geven, vanwege zijn nieuwe functie binnen
EY. De SVP denkt na wie Nico Pul als pensioenexpert en vicevoorzitter kan opvolgen binnen de SVP.

3.

Rapportage DNB over pensioenfondsen
https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/dnbulletin-2017/dnb359173.jsp
‘De handreiking over korten en herstelplannen’ is nog actueel, de meeste fondsen hebben de eerste
vier maanden goed herstel laten zien.

4.

Nieuwe standaard ISA 540
https://www.ifac.org/publications-resources/proposed-international-standard-auditing-540-revisedauditing-accounting Voor verzekeraars is van belang dat men heeft gekozen om alle schattingen in
één regeling te vatten. Het moest een guidance bij IFRS 9 zijn, maar het is een generieke standaard
geworden. Veel zaken moeten daardoor in de Handreiking 1104 nog nader uitgewerkt worden.

5.

Ervaringen controle pensioenfondsen
Sector breed ziet de SVP geen nieuwe Key Audit Matters ontstaan. In het bestuursverslag zouden de
plannen van de onderneming voor het volgende jaar soms meer aandacht mogen krijgen.

6.

Verzekeringsmaatschappijen en de Solvency II ontwikkelingen
De controleverklaringen Solvency II is als addendum bij de NBA alert 40 toegevoegd.

7.

LACDT Contingent Liabilities
Dit is het eerste jaar, accountantskantoren en organisaties proberen hier consistent mee om te gaan.

8.

XBRL ontwikkelingen Digitale certificering in XBRL evaluatie
De Taskforce werkt aan het vervolgtraject met een structurele lange termijn oplossingen.

9.

Beleggingsverzekeringen bij hypotheken of pensioenen, met hogere kosten dan opbrengsten.
AFM wil assurance krijgen, dat alle klanten die een beleggingsverzekeringen bij hypotheek of
pensioen met hogere kosten dan opbrengsten, voor 100 % hierop gewezen zijn door de
verzekeraar. Ook wil AFM weten of de bronbestanden volledig, correct en benaderbaar zijn. De SVP
is met AFM in gesprek over de mate van assurance die accountants daarbij kunnen geven.

10.

Externe contacten
• DNB SVP overleg maandag 26 juni 2017
• Normenkader accountantsprotocol 31 mei 2017
• Pensioenfederatie en de SVP 12 juni 2017
• Handreiking 1104 de Kick off is op 12 juni 2017.
• Monitoring Commissie Code Pensioenfondsen en de SVP; 16 augustus 2017

De volgende SVP vergadering is op maandag 3 juli 2017
Mochten er vragen zijn over deze agendapunten dan kunt u contact opnemen met:
Rob Schouten, Coördinator Financiële sector NBA, r.schouten@nba.nl

