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From January 2018, companies reporting under the Interna-
tional Financial Reporting Standards (IFRS) will be required 
to upgrade their current credit risk provisioning processes to 
comply with the requirements of the new ‘expected credit loss 
impairment principles’. 

What will this mean for your business? Where will special atten-
tion be needed in order to comply with this new requirement?

In this brief factsheet you can find a simple explanation of the 
new standard, as well as main challenges particularly faced by 
non-financial corporates. 

Change ahead
Trade credit risk accounting in the  
new world of IFRS9 

2018 
IFRS9

 Veranderingen in het verschiet
Financiële verslaggeving over kredietrisico’s 

volgens nieuwe IFRS9-eisen

Vanaf januari 2018 moeten bedrijven die rapporteren volgens 
de International Financial Reporting Standards (IFRS) hun hui-
dige voorzieningen processen voor kredietrisico’s aanpassen 
aan de eisen van de nieuwe ‘grondslagen voor verwachte  waar-
devermindering kredieten’.

Wat betekent dit voor uw bedrijf? Welke punten verdienen extra 
aandacht om aan deze nieuwe eis te kunnen voldoen?
Deze factsheet biedt u een laagdrempelige uitleg van de nieu-
we standaard. U leest ook wat de belangrijkste uitdagingen zijn, 
vooral voor niet-financiële ondernemingen.
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Wat verandert er?
Als reactie op de recente mondiale 
financiële crisis en in het kader van de 
nieuwe IFRS9-standaard voor Finan-
ciële Instrumenten heeft de Inter-
national Accounting Standards Board 
(IASB) het principe van de Expected 
Credit Loss (ECL, verwacht krediet -
verlies) geïntroduceerd. Doel is de 
manier waarop bedrijven hun kre-
dietrisico’s beheren nauwkeuriger en 
transparanter te maken.

Naast de directe impact op de manier 
waarop bedrijven hun voorzieningen 
berekenen, brengt de standaard ook 
meer eisen aan openbaarmaking met 
zich mee, die bedrijven in de toekomst 
in hun financiële verslagen moeten 
opnemen. Het concept van verwachte 
kredietverliezen wordt ook geïntrodu-
ceerd in de nieuwe US GAAP-standaard 
van de Financial Accounting Standards 
Board (FASB); dit wordt ook wel het 
Current Expected Credit Loss-model 
(CECL) genoemd en wordt de komende 
jaren van kracht.

Beide standaarden vragen om een 
meer dynamische benadering van 
kredietbeheer. De verwachting is dat 
bedrijven door de nieuwe praktijken 
niet alleen hun verslaggevingregels 
zullen moeten aanpassen, maar ook 
hun systemen voor kredietbeheer.

Voor wie gelden de nieuwe regels?
De nieuwe standaard is van toepassing 
op verschillende soorten bedrijven 
en is niet sector-specifiek. Om aan de 
nieuwe standaard te voldoen, moeten 
bedrijven kredietinformatie inzame-
len en samenvoegen. Vaak betekent 
dit dat ze hun huidige systemen en 
processen voor kredietinformatie aan-
zienlijk zullen moeten aanpassen.

Vooral voor financiële instellingen 
wordt het een hele uitdaging om 
aan de eisen te voldoen. Dergelijke 
instellingen zijn complex en uiter-
mate ontvankelijk voor kredietrisico. 
IFRS9 kan daarom een grote impact 
hebben op hun kapitaal. Veel van de 
uitleg over IFRS9 richt zich dan ook 
vooral op de financiële sector. Maar 
ook niet-financiële bedrijven moeten 
voorbereidingen treffen om aan de 
nieuwe regelgeving te voldoen. On-
dernemingen met grote portefeuilles, 
handelsvorderingen en kredietrisico-
voorzieningen zullen hun systemen en 
processen kritisch moeten bekijken, 
al zal de financiële invloed voor deze 
sector naar verwachting niet zo groot 
zijn.

Hier gaan we vooral in op de gevol-
gen van de nieuwe standaarden voor 
niet-financiële ondernemingen, met 
name op het gebied van handelsvor-
deringen.

Wat is de uitdaging?
Vergeleken met het huidige voor-
zieningenregime zijn de belangrijkste 
veranderingen voor niet-financiële 
ondernemingen onder meer:

n De waardering van voorzieningen 
onder IFRS9 (CECL) moet uitdruk-
king geven aan een kansgewogen 
schatting van de Expected Credit 
Losses (ECL). Bedrijven moeten 
in plaats van de huidige methode, 
waarbij ze slechts zeer beperkte 
of helemaal geen voorzieningen 
treffen voor vorderingen die nog 
niet achterstallig zijn (d.w.z. er is 
geen bewijs van een gerealiseerd 
verlies), in de toekomst voor al hun 
vorderingen de verwachte krediet-
verliezen opnemen in hun financiële 
overzichten. De nieuwe regelgeving 
legt nadruk op de beoordeling van 
informatie over de kredietwaardig-
heid van kopers bij het maken van 
ECL-berekeningen. De schatting 
van de ECL moet ‘toekomstgericht’ 
zijn, rekening houden met zowel de 
huidige als voorspelde informatie en 
niet alleen uitgaan van historische 
gegevens, zoals momenteel de norm 
is.

n ECL-schattingen moeten op elke 
verslagdatum worden bijgewerkt 
op basis van nieuwe informatie en 
veranderde verwachtingen.

Waar banken en andere financiële 
instellingen wellicht meer bekend zijn 
met bovenstaande concepten, zijn de 
eisen voor sommige niet-financiële 
ondernemingen nieuw en brengen ze 
een extra uitdaging met zich mee.
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Bent u van mening dat niet-financiële ondernemingen 
door middel van zorgvuldige overwegingen en beoorde-
ling van de beschikbare alternatieve methoden invloed 
kunnen hebben op de impact van IFRS9 Impairment / 
CECL op hun balans en winst- en verliesrekening?

Er is echter één aspect waar zowel 
banken als niet-financiële onderne-
mingen mee te maken krijgen. Omdat 
de nieuwe regeling ‘principle-based’ 
is, zijn er geen duidelijke definities en 
processen die kunnen worden aan-
gewend om aan de eisen te voldoen. 
Hierdoor zijn verschillende interpre-
taties van de principes en meerdere 
alternatieven voor de keuze van een 
methodologie mogelijk en moet een 
aantal beslissingen genomen worden.

Vanwege de verwachte financiële 
invloed en volatiliteit die de nieuwe 
standaarden met zich meebrengen, 
heeft elk van deze alternatieven 
mogelijk financiële gevolgen. Ze 
moeten daarom zorgvuldig worden 
beoordeeld en overwogen. Ruim 
60% van de ondervraagden in een 
recent onderzoek is van mening dat 

de financiële invloed van IFRS9 (CECL) 
aanzienlijk of in hoge mate beïnvloed kan 
worden door alternatieve methoden te 
overwegen en beoordelen. Een verdere 
overweging is dat, omdat IFRS9- (CECL-)
schattingen onder de wettelijke accoun-
tantscontrole vallen, dergelijke inter-
pretaties en keuzes van methodologie 
goed onderbouwd moeten worden met 
documentatie. 

Kortom, om te voldoen aan IFRS9 (CECL) 
moeten niet-financiële ondernemingen 
een aantal uitdagingen het hoofd bieden, 
waarbij het vooral gaat om kredietinfor-
matie, ECL-berekeningen, keuze tussen 
methoden en, tot slot, mogelijke finan-
ciële gevolgen. 

Het is zeker niet gemakkelijk om met 
deze nieuwe eisen om te gaan door al-
leen te vertrouwen op interne informatie 

en processen. Er zijn externe oplossingen 
waarmee niet financiële ondernemingen re-
levante inzichten verkrijgen in de kwaliteit 
van de portefeuille van de koper, het aan-
passen van interne modellen en beperking 
van de negatieve invloed op de balans.

Hoe kan Atradius hierbij helpen?
Door gebruik te maken van de wereldwij-
de diensten en expertise van Atradius op 
het gebied van kredietrisicobeheer kun-
nen niet-financiële ondernemingen hun 
vatbaarheid voor kredietrisico beperken en 
daarmee hun voorzieningenniveau (ECL) 
verlagen. Met kredietverzekeringen kunnen 
ze verwachte kredietverliezen in de vorde-
ringenportefeuille aanzienlijk verminderen, 
omdat niet-betaling door een koper gedekt 
wordt door Atradius. Dankzij de wereld-
wijde incassodiensten wordt invordering 
van schulden van probleemklanten ook veel 
efficiënter. Met haar lokale aanwezigheid 
en kennis van markten over de hele wereld 
staat Atradius dicht bij de klanten en hun 
kopers om ze de beste, op lokale behoeften 
toegesneden oplossingen te bieden.

Deze oplossingen resulteren in een aan-
zienlijke verlaging van de ECL en kan een 
positief effect hebben op de volatiliteit van 
de winst- en verliesrekening . Daarnaast 
kan de hoogwaardige informatie over 
kredietrisico’s van miljoenen bedrijven (die 
Atradius over de hele wereld biedt aan haar 
bestaande kredietverzekeringsklanten) bij-
dragen aan het stroomlijnen van ECL-bere-
keningen en het verminderen van investe-
ringen voor het bewerkstelligen van dure 
en complexe interne processen. Bovendien 
biedt deze informatie een alternatief / ijk-
punt voor interne ramingen en vergroot zo 
de robuustheid van de ECL-methodologie.

Een volgende keer gaan we nader in op de 
meerwaarde van Atradius voor invoering 
van IFRS9 (CECL) bij bedrijven over de hele 
wereld.

Als specialist in maatwerkoplossingen
kan Atradius een op maat gemaakt aanbod 
doen, dat past bij úw zakelijke behoeften en 
uitdagingen. Neem contact met ons op en 
ontdek hoe Atradius uw bedrijf kan helpen.
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Ja, in  
aanzienlijke mate

Ja, in  
beperkte mate

Ja, in hoge mate

Bron: Resultaten IFRS9-onderzoek, PRMIA
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Disclaimer
This report is provided for information purposes only and is 
not intended as a recommendation or advice as to particular 
transactions, investments or strategies in any way to any 
reader. Readers must make their own independent decisions, 
commercial or otherwise, regarding the information 
provided. While we have made every attempt to ensure that 
the information contained in this report has been obtained 
from reliable sources, Atradius is not responsible for any 
errors or omissions, or for the results obtained from the use 
of this information. All information in this report is provided 
’as is’, with no guarantee of completeness, accuracy, 
timeliness or of the results obtained from its use, and 
without warranty of any kind, express or implied. In no event 
will Atradius, its related partnerships or corporations, or the 
partners, agents or employees thereof, be liable to you or 
anyone else for any decision made or action taken in reliance 
on the information in this report or for any consequential, 
special or similar damages, even if advised of the possibility 
of such damages.
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Connect with Atradius

atradiusgroup@atradiusatradius

Contact us 
Atradius.com

Atradius 
www.atradius.com

Disclaimer
Dit artikel is slechts bedoeld om informatie te verschaffen en 
behelst op geen enkele wijze een aanbeveling of advies aan 
lezers met betrekking tot bepaalde transacties, investerin-
gen of strategieën. Lezers zijn zelf verantwoordelijk voor het 
nemen van commerciële en andere beslissingen omtrent de 
verstrekte informatie. Hoewel Atradius al het noodzakelijke 
heeft gedaan om te verzekeren dat de informatie in dit artikel 
verkregen is van betrouwbare bronnen, kan Atradius niet 
verantwoordelijk worden gesteld voor fouten of omissies, of 
voor de resultaten verkregen door gebruik van deze informa-
tie. Alle informatie in dit rapport wordt gegeven ‘zoals deze 
is’, zonder garantie op volledigheid, accuraatheid, tijdsge-
bondenheid, of op de resultaten verkregen door gebruik van 
het artikel, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk 
of stilzwijgend. In geen geval zullen Atradius, haar gelieer-
de partners of ondernemingen, of de partners, agenten 
of werknemers hiervan verantwoordelijk kunnen worden 
gesteld voor enige beslissing of actie die zij zouden nemen of 
ondernemen op basis van de informatie in dit artikel of voor 
enige gevolg-, speciale of soortgelijke schade, zelfs wanneer 
ze vooraf zijn geïnformeerd over de mogelijkheid van deze 
schade.
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