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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 Financiële 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 kredietrisico’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 geïntroduceerd 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 inzamelen en samenvoegen. Vaak betekent
dit dat ze hun huidige systemen en
processen voor kredietinformatie aanzienlijk zullen moeten aanpassen.

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 uitdrukking 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 kredietverliezen opnemen in hun financiële
overzichten. De nieuwe regelgeving
legt nadruk op de beoordeling van
informatie over de kredietwaardigheid 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.

Vooral voor financiële instellingen
wordt het een hele uitdaging om
aan de eisen te voldoen. Dergelijke
instellingen zijn complex en uitermate 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. Ondernemingen met grote portefeuilles,
handelsvorderingen en kredietrisicovoorzieningen 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 gevolgen van de nieuwe standaarden voor
niet-financiële ondernemingen, met
name op het gebied van handelsvorderingen.

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 beoordeling van de beschikbare alternatieve methoden invloed
kunnen hebben op de impact van IFRS9 Impairment /
CECL op hun balans en winst- en verliesrekening?

4%
Nee

22 %

Ja, in
aanzienlijke mate

35%

Ja, in
beperkte mate

39 %

Ja, in hoge mate
Bron: Resultaten IFRS9-onderzoek, PRMIA

Er is echter één aspect waar zowel
banken als niet-financiële ondernemingen mee te maken krijgen. Omdat
de nieuwe regeling ‘principle-based’
is, zijn er geen duidelijke definities en
processen die kunnen worden aangewend om aan de eisen te voldoen.
Hierdoor zijn verschillende interpretaties 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 accountantscontrole vallen, dergelijke interpretaties 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 kredietinformatie, ECL-berekeningen, keuze tussen
methoden en, tot slot, mogelijke finan
ciële gevolgen.

en processen. Er zijn externe oplossingen
waarmee niet financiële ondernemingen relevante inzichten verkrijgen in de kwaliteit
van de portefeuille van de koper, het aanpassen van interne modellen en beperking
van de negatieve invloed op de balans.
Hoe kan Atradius hierbij helpen?
Door gebruik te maken van de wereldwijde diensten en expertise van Atradius op
het gebied van kredietrisicobeheer kunnen niet-financiële ondernemingen hun
vatbaarheid voor kredietrisico beperken en
daarmee hun voorzieningenniveau (ECL)
verlagen. Met kredietverzekeringen kunnen
ze verwachte kredietverliezen in de vorderingenportefeuille 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 aanzienlijke 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) bijdragen aan het stroomlijnen van ECL-berekeningen en het verminderen van investeringen voor het bewerkstelligen van dure
en complexe interne processen. Bovendien
biedt deze informatie een alternatief / ijkpunt 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.

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