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Waardering van de pensioenverplichtingen
Sinds 1 januari 2005 dienen beursgenoteerde ondernemingen een jaarrekening op te
stellen volgens de International Accounting Standards (IAS-richtlijnen; IFRS). Voor de
pensioenwaardering is IAS19 van toepassing. Deze is laatst gewijzigd per 1 januari 2013
met daarna aanvullingen, zoals werknemersbijdrage (1 juli 2014) en disconteringsvoet (1
januari 2016). De lokale regelgeving in Nederland is aangepast door de komst van IAS19.
De Raad voor de Jaarverslaggeving, die zich in Nederland hiermee bezig houdt, heeft de
Richtlijn 271 (RJ271) gepresenteerd. Voor ondernemingen met een Amerikaanse moeder
of investeerders zijn de ASC richtlijnen 715 van toepassing. Volgens alle richtlijnen geldt
dat de pensioenverplichtingen op een bepaalde wijze op de balans en verlies- en
winstrekening moeten worden opgenomen.
Visie Arcturus, werkwijze en samenwerking
Arcturus is in staat om de pensioenverplichtingen, die u als onderneming heeft, te
waarderen volgens de verschillende richtlijnen. Arcturus maakt de actuariële waardering
voor u eenvoudig. Bij een goede opzet van het raamwerk van de interne controles,
kunnen de werkzaamheden van u en Arcturus worden beperkt. Wij ontvangen ook graag
alle benodigde gegevens en informatie voor deze vaststelling van de
pensioenverplichtingen in een vooraf afgesproken formaat.
Vooraf maken wij graag met u en uw accountant afspraken, waardoor een heldere
communicatie ontstaat tussen alle betrokken partijen. Door periodiek overleggen in te
plannen houden wij u op de hoogte van de planning en de voortgang van onze
werkzaamheden. Daarnaast informeren wij u direct wanneer er ontwikkelingen zijn die
voor u van belang kunnen zijn. Tevens ondersteunen wij u bij eventuele vragen van uw
accountant over de pensioenwaardering.
Een bevoegd actuaris AG is betrokken bij de pensioenwaardering van uw
pensioenverplichting.
De toegevoegde waarde van Arcturus
Arcturus is een actuarieel bureau met de volgende kenmerken:
o
o
o
o

Hoge kwaliteit voor een scherpe prijs
Arcturus werkt bij voorkeur met een vaste prijs
Een betrokken en pro-actieve houding
Ruime ervaring op het gebied van pensioenwaardering
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Contactgegevens
Als u interesse heeft, graag contact opnemen met Jan Hooper of Peter van Kampen:
Jan Hooper
+31 6 24550133
jan.hooper@arcturus.nl
Peter van Kampen
+31 6 1365 2315
peter.vankampen@arcturus.nl
Arcturus
www.arcturus.nl

