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Het idee dat de kredietcrii deel i te wijten aan fair valueverlaggeving kon najaar 2007 nog hoofdchuddend worden
afgedaan al een wel heel merkwaardige omkering van de feiten.
Maar een jaar later heeft een ankenlo de politiek overtuigd.
tandard etter IA i lijdend voorwerp geworden in een nieuwe
rit-Frane twit en voortander van onafhankelijke
accountingnormen likken hun wonden. "edrijven produceren
nu de lechtt vergelijkare tatement in de gechiedeni."
Dit artikel i verchenen in de Accountant nr. 1, 2009
ekijk alle artikelen uit dit nummer
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IA ezwijkt onder maieve politieke druk
Uiteindelijk ezweek de International Accounting tandard oard
(IA) onder de grote politieke druk. ir David Tweedie, de alom
gerepecteerde voorzitter van het normeringintituut dat IFR
onder zijn hoede heeft, werd in novemer 2008 door de Treaur
Committee van het rite Lagerhui ondervraagd over de
hardhandige confron- tatie tuen de uropee Unie en de IA in de
eerte weken van oktoer. “r i lomp gedreigd de organiatie op te
lazen”, zei Tweedie ij die gelegenheid over de eprekingen met
‘ruel’. n hij antwoordde evetigend op de vraag of hij heeft
overwogen af te treden.
Onderwerp van de confrontatie wa IA 39, de norm die etrekking
heeft op de waardering van financiële intrumenten. Het gaat dan
vooral om de onderdelen die voorchrijven wanneer fair value moet
worden toegepat en wanneer andere methoden - hitoriche
kotprij met name - zijn toegetaan.

ankenlo
ind het uitreken van de crii rond de uprime-hpotheken
zomer 2007 en het opdrogen van divere kredietmarkten, klinkt
teed luider het tandenknaren van de anken ij het waarderen
van allerlei oorten eleggingen tegen fair value. Het argument,
kortweg: waar laat het nou op om een product tegen de marktprij
in de oeken op te nemen (mark-to-market) al er helemaal geen
markt voor i? Het zou toch eigenlijk, net zoal in de Verenigde
taten onder U GAAP, mogelijk moeten zijn een product waarvan de
markt tilvalt in te delen in een andere aet cla, een klae die niet
naar fair value hoeft te worden gewaardeerd?
Het korte antwoord van de IA op verzoeken de normen in deze zin
ij te tellen i altijd geweet: nee. Al er geen markt i voor een
product, wil dat zeggen dat niemand erin i geïntereeerd en dan i
de waarde du nul. Gelieve het product voor dat edrag in de oeken
op te nemen, en voor niet ander.

eopener: klaar
voor het
onverwachte
en economiche crii, de
opkomt van nieuwe
concurrentie of diruptieve
technologie: we laten on vaak
verraen. n dat lijft niet
zonder gevolgen, de
etaanduur van
eurgenoteerde edrijven i
gehalveerd en etuurder
taan teed vaker onder druk.
Onzekerheid viert hoogtij en
juit in deze omgeving i het
elangrijk kritich te lijven
op cijfer en interpretatie van
de werkelijkheid. Tijden de
Accountantdag 2019 rengen
we riico' in kaart en krijgt u
zicht op het onverwachte.
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Dat wa het antwoord, tot het moment dat de lo van met name
Duite en Frane anken ucce had ij de uropee regeringleider
die egin oktoer 2008 ij elkaar waren om poedmaatregelen te
epreken om de (effecten van de) kredietcrii te etrijden. De
Frane preident Nicola arkoz verkondigde hoogtperoonlijk dat
anken wat meer ruimte moeten krijgen en daarna volgde de
genoemde druk op de IA.
Die maakte - ondank zichzelf du - op 13 oktoer 2008 ekend dat
‘reclaificatie’ met onmiddellijke ingang wa toegetaan.

Politiering
r werd en wordt ontteld gereageerd op deze gang van zaken. “Dit i
heel lecht”, zegt Paul Koter, voormalig etuurder van de
Autoriteit Financiële Markten (AFM) en nu etuurvoorzitter van de
Duai Financial ervice Authorit.
“Dit i de politiering van de normen voor verlaggeving en daar zit
niemand op te wachten. Vandaag zijn het de anken, morgen i het
een andere indutrie. De deur taat nu open voor allerlei elangen;
het i maar net waar de politiek zijn oor naar laat hangen.”
Ralph ter Hoeven, hoogleraar externe verlaggeving aan de
Rijkuniveriteit Groningen en hoofd van het IFR Office van
Deloitte, noemt het “een onegrijpelijke gechiedeni” en kan zich
vinden in de kwalificatie dat een en ander vernederend i voor de
IA. “Ik en zeker geen aatollah van de fair value. Ik kan me oo
maken al fair value zo maar wordt geplakt op een langlopende
lening die een edrijf ter financiering van de activiteiten heeft
afgeloten. Maar ik maak me ook oo al, zoal nu, de markt
tegenzit en dat er dan wordt geroepen dat de tandaarden de chuld
zijn. Het i een kwalijke zaak.”

Vertoppertje
De dreiging i tweeledig. Het eerte punt i inhoudelijk: in de
waardering van de financiële intrumenten die het hart van de
kredietcrii vormen i tranparantie nu verder te zoeken dan ooit
tevoren. Het tweede punt etreft het pretige en de tatu van de
IA. “Dit wa een maar nooit weer”, heeft Tweedie al gezegd, maar
een nieuwe confrontatie met de uropee Unie taat al op het
programma. De tranparantie gaat Ter Hoeven natuurlijk aan het
hart. “Tranparantie moet de leidraad zijn van elke wijziging van de
tandaarden”, zegt hij. Dat i nu met de verruimde mogelijkheden tot
reclaificatie niet het geval. “Dit komt erop neer dat
accountingregel worden geruikt om werkelijk optredende effecten
te mitigeren. Maar het heeft geen zin vertoppertje te pelen.
elegger gaan zelf rekenen en intuen neemt het vertrouwen in je
verlaggeving af.”

Kredietfantaieën
Zoal ekend gaat het om de waardering van immene portefeuille
van aet acked ecuritie, mortgage acked ecuritie,
collateralized det oligation (CDO') en allerlei pecial purpoe
vehicle met kredietfantaieën waarmee tuen 2005 en midden
2007 de krediet-ule werd gevuld. Op deze portefeuille heen
anken wereldwijd inmiddel ongeveer vijfhonderd miljard dollar
moeten afchrijven, gedwongen door fair value accounting.

CONOMICH KLIMAAT

02 oktoer 2019

AV-dag: Accountant
moet rekening houden
met gure tegenwind
MR ARTIKLN

Vacature
Zoek vacature



Powered 



Xanthic
xecutive earch
zoekt een
Invetment
Controller in
Amterdam



Roal
FloraHolland
zoekt een
Product Owner
Financial
ervice in
Naaldwijk



Rijkoverheid
zoekt een
Forenich
accountant in
Amterdam



Novicare zoekt
een Manager
finance en
ervice in
Utrecht en/of et



Gemeente
Krimpenerwaard
zoekt een
Concerncontrol
ler in tolwijk



Het pleidooi het ereik van fair value in te dammen wordt in het
algemeen gezien al een poging te voorkomen dat de temming nóg
verder verpet moet worden met nóg gruwelijker edragen aan
afchrijvingen. Maar dat heeft du niet te maken met het geven van
een getrouw eeld, dat heeft te maken met het “niet nemen van de
pijn”, aldu Ter Hoeven. Het reultaat i de merkwaardige toetand
dat “eigenlijk iedereen wel weet dat riicovolle CDO-portefeuille
niet meer waard zijn”, maar dat ommige anken alle
mogelijkheden aangrijpen om die werkelijkheid te verloemen, ook
al heeft de markt die werkelijkheid al lang ingeprijd.

NIC
NIC, overigen niet eurgenoteerd, i de enige Nederlande ank
die in novemer 2008 meteen geruikmaakte van de door de IA
geoden mogelijkheden de kredietportefeuille ander te waarderen.
Onder meer werd een portefeuille van 4,3 miljard euro aan
edrijfleningen verplaatt van de categorie availale for ale naar
loan and receivale (zie kader over de klaen van fair value).
Alleen door die herwaardering kon NIC over het derde kwartaal een
wint laten zien. De reclaificatie leverde 42 miljoen euro op, terwijl
de totale kwartaalwint 45 miljoen euro edroeg. Daarnaat wa er
nog een guntig effect van 154 miljoen euro op het
aandeelhouderkapitaal.
“Het gaat om producten waar nu helemaal geen markt voor i”, aldu
Han Rijnerg, verantwoordelijk voor Invetor Relation ij NIC.
Maar dan i de waarde toch nul?
Rijnerg: “Het klopt dat je je niet rijk moet rekenen, maar nul i
natuurlijk ook maar een zeer theoretiche prij en of markten en
partijen daarmee geaat zijn, i maar de vraag. Dan lijf je olie op het
vuur gooien. n wij weten dat met de onderliggende aet niet mi
i.”

‘Niet te volgen’
NIC zegt de reclaificatie te heen uitgevoerd om zo veel mogelijk
aan te luiten ij de manier waarop Amerikaane
inveteringanken rapporteren.
Andere uropee anken die dankaar geruikmaakten van de
reclaificatiemogelijkheden zijn Dredner ank (oprengt 415
miljoen euro), Deutche ank en HC. Die rite ank ijvooreeld
choof dertien miljard dollar aan kredietintrumenten door naar een
andere aet cla en oekte daar een extra wint voor elating mee
van 835 miljoen dollar.
Wat te denken van deze ‘winten’? Paul Koter ziet het omer in.
“Het i niet meer te volgen. Wat er op dit moment wereldwijd door
edrijven wordt gepuliceerd zijn de lecht vergelijkare tatement
in de gechiedeni. Al we op deze weg voortgaan, verdampt het nut
van externe accounting.”
Met etrekking tot fair value i de reclaificatie niet een de grootte
oodoener, vindt Koter. “De grote fout i dat, wanneer er geen
marktprijzen voorhanden zijn, de waardering gechiedt aan de hand
van rekenmodellen van de edrijven zelf. Maar over de manier
waarop die modellen zijn opgeouwd worden niet voldoende
gegeven geopenaard en du he je te maken met compleet
onvergelijkare interpretatie van dezelfde omtandigheden.”

Merrill Lnch
De verwarring greep vooral om zich heen na de tranactie die Merrill
Lnch zomer 2008 loot met de Texaane vermogeneheerder Lone
tar Fund. Lone tar nam 31 miljard dollar aan CDO' over van
Merrill Lnch tegen een prij van 6,8 miljard dollar: 22 cent per dollar.
en paar weken later verkocht Lehman rother een vergelijkare
partij kredieten voor 35 cent per dollar. Waarom 22 cent, waarom 35
cent? Niemand kon er antwoord op geven. ovendien leek dat
Merrill Lnch driekwart van de overnameom financierde door een
lening van vijf miljard dollar aan Lone tar te vertrekken. Wilde dat
eigenlijk niet zeggen dat de prij 5,5 cent wa (25 procent van 22 cent),
aangezien Merrill voor driekwart van de aankoopprij het chip in
zou gaan al de CDO' waardeloo zouden worden en Lone tar zou
omvallen?

Onafhankelijker
Volgen Paul Koter kan alleen een geheel nieuw teem van
accounting uitweg ieden. Dat i een teem waarin toelichtingen
op de geruikte waarderingmethode een grote rol pelen. “Fair
value i op zich een hele goede invalhoek, maar wat er nu geeurt
wanneer er geen marktprijzen voorhanden zijn i onhoudaar, met al
die verchillende interpretatie. In mijn ogen moet het management
vrij kunnen kiezen voor een waarderingmethode, onder voorwaarde
dat die keuze uitgereid wordt toegelicht. Vervolgen wordt het
oordeel overgelaten aan de geruiker van de informatie, de
inveteerder. Het i aan het management om met tranparante
voorlichting de inveteerder het vertrouwen te geven dat inderdaad
de meet reële inchatting van de ezittingen wordt gemaakt.”
Koter ziet daarnaat de noodzaak om het proce van tandard
etting dratich te hervormen. “Het moet neller, het moet nog
onafhankelijker, het moet kortom aanluiten op markten die anno
2009 heel nel kunnen veranderen. Daar moet dit proce op kunnen
inpelen.”

David Tweedie
De oting tuen de uropee Unie en de IA heeft twijfel
opgeroepen of de IA wel het juite orgaan i om een dergelijk
nieuw accountingteem in te voeren - de genoemde tweede
dreiging.
ir Tweedie i de eerte dat toe te geven. “Ja, we zijn echadigd”, zei
hij in zijn getuigeni tegenover de Lagerhuicommiie. Ook al kon
de IA - overvallen door de plotelinge politieke druk - in zijn ogen
niet ander dan toegeven. Het alternatief wa dat de uropee Unie
eenzijdig een carve out zou toepaen.
In de teun die ruel voor IFR heeft uitgeproken i opgenomen
dat de autoriteiten weliwaar niet de tandaarden eenzijdig kunnen
wijzigen, maar wel dat ze woorden kunnen chrappen uit de regel.
Tweedie zegt dat hem ekend wa om welke doorhalingen het in dit
geval zou gaan, en dat zou dan neerkomen op het wegvallen van elke
retrictie voor het verplaaten van aet van de ene klae naar de
andere. “Door in te temmen met de reclaificatie zijn daar nu in
ieder geval nog eperkingen aan geteld.”

rntige chending
Maar met name in de V i verijterd gereageerd, aldu de IAvoorzitter. “Daar wordt mij gevraagd: waarom doen jullie dit, dit i
zwichten voor uropee druk, zijn jullie nu opeen een uropee
orgaan geworden? Dit chaadt du alle activiteiten van de IA.”

Daar kwam ij dat het amendement op IA 39 zonder enige vorm van
conultatie met welke partij dan ook tot tand i gekomen, en dat i
een erntige chending van het voor de IA heilige due proce. Het
intituut heeft vanaf zijn oprichting gehamerd op voortdurende
toeting van alle in te nemen tandpunten aan de meningen van alle
elangheenden in de praktijk.
Volgen Tweedie i dit dan ook een geeurteni geweet in de
categorie een maar nooit weer. “We kunnen en zullen dit niet nog
een keer doen. In het vervolg zullen we due proce heen. Dit zal
niet weer geeuren.”

Draagvlak
De IA heeft wat etreft amenwerking en draagvlak meteen de
daad ij het woord gevoegd. Toen de uropee Unie eind oktoer
2008 vroeg om meer aanpaingen in IFR, i daarover in novemer
en decemer in amenwerking met de Amerikaane tandard etter
FA en de toezichthouder C een erie rondetafelgeprekken
gehouden, in Londen, Tokio en New York.
Verder heen IA en FA amen een adviegroep amengeteld
die zich moet uigen over alle verlaggevingkwetie rond de
kredietcrii en die taat onder leiding van AFM-voorzitter Han
Hoogervort en voormalig C-etuurder Harve Goldchmid.

Frankrijk
Intuen heeft de kwetie op uropee chaal de verhoudingen
tuen Groot- rittannië en Frankrijk weer een op cherp geteld.
Voor ommige leden van het Lagerhui i het wel duidelijk dat
Frankrijk uit i op een eigen uropee variant van IFR, en dat
daarvoor het ‘Londene intituut’ IA moet worden geofferd.
Parlementlid Michael Fallon (Conervatieven) tegen Tweedie: “De
uropee Commiie treedt hier op namen de Franen. Op welk
moment gaat de IA echt tegenpel ieden aan de Commiie en de
Franen?” Let maar op, zegt een nog teed trijdvaardige Tweedie
dan. “I think ou hould jut watch.”
Zie voor de tandpunten over fair value ook de interview met Margot
cheltema en Arnold childer in dit nummer.

Reclaificatie
Mivertand nummer 1 over de waarderinggrondlagen in IFR: alle
ezittingen moeten op dagwaarde worden gewaardeerd. Dat i niet
zo. Wat etreft financiële intrumenten hangt een en ander af van de
intentie van het management. In IA 39 zijn vier mogelijkheden
opgenomen:
1. Fair value through profit or lo (met de ucategorieën held for
trading en deignated at fair value through profit or lo). Hierin worden
eleggingen opgenomen waarvan het de edoeling i dat ze nel van de
hand worden gedaan.
2. Loan and receivale. Leningen en vorderingen die niet voor
handeldoeleinden worden aangehouden.
3. Held to maturit. ijvooreeld langlopende, reguliere financiering
van de edrijfactiviteiten. edoeling i om het intrument tot het
einde van de looptijd te ehouden.
4. Availale for ale. Alle intrumenten die niet in de voorgaande
klaen thuihoren.

Aet in de klaen 2 en 3 worden veelal gewaardeerd op
geamortieerde kotprij. Aet in 1 en 4 veelal op fair value, dat wil
zeggen marktprijzen (level 1).
Al marktprijzen niet voorhanden zijn, moeten markprijzen van
oortgelijke tranactie al uitgangpunt worden genomen (level 2).

Ontreken die ook, dan kunnen eigen waarde- ringtechnieken in
telling worden geracht, ijvooreeld dicounted cahflowmodellen (level 3).
Kredietportefeuille waarin tot midden 2007 actief werd gehandeld
zaten meetal in de categorie availale for ale of held for trading. Nu
mogen die (met terugwerkende kracht tot 1 juli 2008) onder
zwaarwegende omtandigheden worden doorgechoven naar de
klae loan and receivale. Fair value wordt dan vervangen door
geamortieerde kotprij. tartpunt i de fair value op het moment
van het doorchuiven van het intrument.
ir David Tweedie, voorzitter van de IA, zei ooit over IA 39: “Al je
IA 39 egrijpt, dan he je hem niet goed gelezen.”

anken lij met ingreep politiek
De Nederlande Vereniging van anken (NV) i te preken over de
veroepeling van de fair value-regel die de IA onder druk van de
uropee Commiie heeft afgekondigd. Dat zegt Koen Holdtgrefe,
eleidmedewerker toezichtzaken van de NV. “We heen hier
on al langere tijd terk voor gemaakt en zijn lij dat het nu zo ver i.
Het i een goede zaak dat de politiek hier nu op i ingeprongen.”
Holdtgrefe verwacht overigen nog meer. “r ligt nog een aantal
punten waar de IA hoognodig aandacht aan moet geven, en dat
gaat nu ook geeuren, door de urgentie van de kredietcrii.”De
nelheid waarmee nu wordt gehandeld, taat wat de NV etreft in
contrat met hoe de IA de afgelopen jaren opereerde: langzaam en
met onvoldoende aandacht voor de prolemen van de geruiker van
IFR. “Natuurlijk, de IA heeft zijn due proce, wat etekent dat er
veel tijd gaat zitten in conultatie en het creëren van draagvlak.
Maar wij heen vaak meegemaakt dat onze inreng in de
uiteindelijke eliing toch niet te herkennen wa.”

IA: ‘Full fair value? Nee’
Het i een mivatting dat de IA treeft naar full fair value, dat wil
zeggen een teed redere toepaing van het principe dat (alle)
ezittingen en verplichtingen op dagwaarde moeten worden
gewaardeerd. Dat zegt IA- etuurder John mith. “Het lijdt geen
twijfel dat ommige etuurder dat in principe een juite keuze
zouden vinden, maar in de praktijk zal het onwerkaar lijken te zijn
en het gaat natuurlijk om de praktiche toepaaarheid. Full fair
value, dat gaat daarom niet geeuren.”
Volgen mith i het mivertand de wereld in gekomen door een
pilot-tudie van de Amerikaane FA een paar jaar geleden, naar de
mogelijkheden van full fair value. “Die tudie heeft lijkaar het idee
opgeroepen dat de tandard etter dit treven heen. Maar dat i
niet zo.”
‘de Accountant’ prak met mith vlak nadat hij egin decemer 2008
de rondetafelgeprekken in New York, Londen en Tokio had
ijgewoond, die georganieerd waren mede naar aanleiding van de
recente aanvaringen tuen de politiek en de IA. Op die
ijeenkomten zijn twee zaken duidelijk geworden, zegt hij. “Ten
eerte i wel vat komen te taan dat wij nooit meer het due proce
zullen negeren. nel tot actie overgaan omdat dit wordt
afgedwongen door derden zal niet meer aan de orde zijn. Wij heen
hier heel veel kritiek op gekregen.’

Het tweede punt etreft de inhoudelijke noodzaak om nog een keer
tot een dergelijke nelle actie over te gaan. Die i er niet, aldu mith.
“Dat wa in ieder geval duidelijk de oodchap die de
elangheende partijen aan on heen overgeracht tijden de
geprekken. Ook al geeurde dat tegen onze wil, de herclaificatie
in oktoer i doorgevoerd omdat het een acuut pijnpunt etrof in
verand met de kredietcrii. Maar volgen onze geprekpartner
zijn er op dit moment niet meer van dat oort pijnpunten.”
Centraal taat volgen mith dat er in de naije toekomt geen
aanpaingen in IFR worden afgekondigd zonder nauw overleg met
de FA. Op het programma taan onder meer vereterde richtlijnen
voor het nemen van voorzieningen. Overigen zullen veel kwetie
rond het thema verlaggeving en kredietcrii op het ordje komen
te liggen van de adviecommiie onder medevoorzitterchap van
Han Hoogervort die de IA heeft ingeteld. De namen van de
leden van die commiie worden egin januari ekendgemaakt.

Geert Dekker
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We moeten eter opzij leren kijken
Zonder het van elkaar te weten werken een Zuid-Afrikaan in
Londen en een Nederlander in Wahington al jaren aan dezelfde
miie: meer grip krijgen op teemriico’. Tien jaar na het
uitreken van de wereldwijde financiële crii i dat nog teed (of
opnieuw) hard nodig. Moeten accountant daarin een rol pelen?
n heen ze daar de juite tool voor? en geprek tuen Jule
Mui en Andrie Terlanché. 
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HC chikt hpotheekkwetie
voor 765 miljoen
De rite ank HC etaalt 765 miljoen dollar in
een chikking met jutitie in de Verenigde taten.
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13 eptemer 2018

ernanke: ernt financiële crii
onderchat
eleidmaker heen de kracht van de financiële
crii erntig onderchat. Dat zei voormalig
preident en ernanke van de Federal Reerve, de
Amerikaane koepel van centrale anken. Hij wa
detijd voorzitter van de Fed. 
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HC treft chikking van 765
miljoen dollar met jutitie V
De rite ank HC moet 765 miljoen dollar
etalen aan het Amerikaane miniterie van
Jutitie vanwege haar rol in het verkopen van
zogenoemde reidential mortgage acked
ecuritie in de periode 2005-2007. 
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Weer een miljardenchikking
voor Well Fargo
De Amerikaane ank Well Fargo etaalt circa 2,1
miljard dollar in een chikking met jutitie in de
Verenigde taten. De kwetie gaat over de verkoop
van verpakte hpotheekproducten in aanloop naar
de financiële crii. Het concern zou geweten
heen dat detijd vertrekte informatie over de
producten niet deugde. 
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