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Nye nedskrivningsregler som følge af IFRS 9
Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber er ændret. Kreditinstitutterne vil fremover nedskrive mere og tidligere end i dag. Det bidrager til at opretholde en robust finansiel sektor i Danmark og skaber et mere præcist billede af den økonomiske udvikling i virksomhederne.
Reglerne udspringer af en ny international regnskabsstandard for værdiansættelse af finansielle aktiver, IFRS 9. De danske regnskabsregler er blevet
tilpasset, så de fortsat er forenelige med internationale standarder. De nye
regler træder i kraft den 1. januar 2018. Reglerne skal således anvendes første gang ved aflæggelse af regnskab for 1. kvartal 2018.
En mindre styrkelse af sektoren
Finanstilsynet har bedt en række institutter om at vurdere effekterne af IFRS
9 og den deraf følgende nye danske regnskabsbekendtgørelse. De nye regler
forventes at opjustere de akkumulerede nedskrivninger med 9-10 pct. i knap
halvdelen af institutterne. Enkelte institutter afviger dog væsentligt fra dette
centrale skøn.
Hvis alle de danske institutter øger nedskrivningerne med 10 pct. vil det svare
til i størrelsesordenen 7 mia. kr., eller nogenlunde halvdelen af faldet i nedskrivningerne fra 2015 til 2016, jf. figur 1.
Figur 1: Nedskrivningerne faldet med 27 pct. siden 2013
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Anm.: Figuren viser kreditinstitutternes akkumulerede nedskrivninger.
Kilde: Indberetning til Finanstilsynet.
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Når institutterne opjusterer nedskrivningerne, bliver deres kapitalgrundlag og
dermed deres kernekapitalprocenter reduceret. Knap halvdelen af institutterne vurderer, at de vil får reduceret kernekapitalprocenten med 0-0,25
pct.point, jf. figur 2. Enkelte institutter vurderer dog, at de vil får reduceret
kernekapitalprocenten med op til 0,75 pct.point.
Dette er den langsigtede effekt. I EU forhandles der om en overgangsordning
for implementering af IFRS 9. Det seneste forslag giver institutterne mulighed
for at beregne et tillæg til den egentlige kernekapital for at opveje effekten af
overgangen til IFRS 9 på institutternes kapitaldækning. I 2018 udgør tillægget
95 pct. af effekten. Tillægget nedtrappes over 5 år, så effekten af IFRS 9 er
fuldt indfaset i 2023.

Figur 2: Fald i kernekapitalprocent - ny regnskabsbekendtgørelse
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Kilde: Indberetning til Finanstilsynet.

Til sammenligning skønner de største europæiske banker i gennemsnit at forøge nedskrivningerne med 18 pct. og reducere den egentlige kernekapitalprocent med 0,6 pct.point som følge af den nye internationale regnskabsstandard, IFRS 9.1 Det ser således ud til, at de danske institutter skal stramme
mindre op end deres europæiske konkurrenter.
Skøn er forbundet med usikkerhed
Det skal bemærkes, at de første institutter indberettede skøn over effekterne
af de nye regler til Finanstilsynet i begyndelsen af 2017. På daværende tidspunkt var de nye regler ikke endeligt afklaret. Institutterne havde således ikke
færdigudviklet systemer og modeller, der håndterer de nye regler. Resultaterne er derfor forbundet med væsentlig usikkerhed.
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