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Ak tuelt om in ter na sjo na le regn skaps stan dar der:

Verifiserbarhet øns ke lig, 
men ikke nød ven dig
IASB fer dig stil te i sep tem ber i år fase A av det re vi der te kon sep tu el le ram me ver ket 
som om hand ler regn ska pets mål set nin ger og kva li tets krav. Verifiserbarhet er ikke len
ger et grunn leg gen de kva li tets krav, men kun en for ster ken de kva li ta tiv egen skap.
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Artikkelen er forfattet av:

IASB har vi de re pub li sert end rin ger i IFRS 7 
Fi nan si el le in stru men ter – Opp lys nin ger knyt-
tet til over fø ring av fi nan si el le ei en de ler.

Det kon sep tu el le ram me ver ket
IASBs mål set ning er at stan dar de ne un der 
IFRS skal være ba sert på kon sis tente og 
hen sikts mes si ge prin sip per. For å kun ne nå 
den ne mål set nin gen er det åpen bart at en 
må ha et godt fun da ment i form av et 
ram me verk. Uten et slikt ram me verk vil 
standardsettingen kun ne ba se re seg på 
per son li ge pre fe ran ser/ram me verk og en 
kan kom me til å opp le ve at IASB kom mer 
frem til uli ke kon klu sjo ner på til nær met 
like pro blem stil lin ger, av hen gig av sty re-
sam men set nin gen i IASB. For å ha et best 
mu lig fun da ment for å ut vik le prin sipp ba-
ser te stan dar der, har de stan dard set ten de 
or ga ne ne IASB og FASB der for satt seg 
som mål å re vi de re det ek si ste ren de kon-
sep tu el le ram me ver ket.

Det te rammeverksprosjektet er delt inn i 
åtte fa ser, hvor av fire er ak ti ve. I sep tem ber 
2010 full før te de stan dard set ten de or ga ne ne 
før s te fase av rammeverksprosjektet ved å 
pub li se re ka pit tel 1 The objective of gen eral 
purpose financial re port ing og ka pit tel 3 Qua-
litative char ac ter is tics of useful financial in for-
ma tion. Ka pit le ne vil bli gitt virk ning etter 

Formålet med denne spalten er å gi løpende oppdatering på aktuelle og sentrale 
IFRS-saker. Dette vil kunne være nye standarder og fortolkninger, men også 
høringsutkast, diskusjonsnotater og relevante uttalelser gitt av regulerende myn-
digheter, som for eksempel Finansdepartementet, Finanstilsynet og andre stan-
dardsettere enn IASB/IFRIC, som for eksempel Norsk RegnskapsStiftelse (NRS).

hvert som de fer dig stil les, og inn ar bei des 
lø pen de i ek si ste ren de ram me verk.

Ta bell 1: Rammeverksprosjektets åtte 
fa ser
De ak ti ve fa se ne av rammeverksprosjektet 
er fase A, B, C og D. Fase A ble som nevnt 
fer dig stilt i sep tem ber 2010. For fase B, 
som blant an net om hand ler de fi ni sjo ner 
på ei en de ler og for plik tel ser, og fase C 
Measurement er det plan lagt pub li se ring av 
dis ku sjons no ta ter i lø pet av 2011. Fase D 
Re port ing entity concept som om hand ler 
hva som an ses som en rapporteringsenhet i 
for hold til fi nan si ell rap por te ring, kom ut 
som hø rings ut kast i mars 2010, og for ven-
tes fer dig stilt i før s te kvar tal 20111.

1 Se arbeidsplan på IASBs hjemmeside, www.iasb.org

Pro ses sen så langt
Rammeverksprosjektet er også et for søk 
på å eli mi ne re for skjel ler mel lom IFRS og 
US GAAP. Det er klart at en kon ver ge-
ring av IFRS og US GAAP blir van ske li-
ge re der som de to stan dard set ten de or ga-
ne ne har uli ke platt for mer å ba se re sine 
be slut nin ger på. Rammeverksprosjektet 
er der for også satt opp som et fel les pro-
sjekt med FASB.

IASB pub li ser te både et dis ku sjons no tat 
(2006) og et hø rings ut kast (2008) knyt tet 
til regn ska pets mål set nin ger og kva li tets-
krav, og mot tok to talt 321 hø rings svar. 
Ma jo ri te ten av hø rings in stan se ne støt tet 
for sla ge ne fra IASB og FASB. Kri tis ke 
røs ter har imid ler tid stilt spørs mål ved alt 
fra mer over ord ne de pro blem stil lin ger, 
som om da gens ram me verk er et godt 
ut gangs punkt for et nytt ram me verk og 
at ram me ver ket fer dig stil les styk ke vis og 
delt, og til mer kon kre te pro blem stil lin-
ger knyt tet til fase A, som hvem bru kerne 
er og kon se kven sen av å er stat te på li te lig-
het («re li abil ity») med va li di tet («faith ful 
representation»).

Hva er nytt?
Ka pit tel 1 – The ob ject ives of gen eral pur-
pose financial re port ing
For må let med fi nan si ell rap por te ring er å 
gi bru kerne be slut nings nyt tig in for ma-
sjon om regn skaps en he ten (The re port ing 

Phases Topics

A Ob ject ives and qualitative char ac
ter is tics 

B Definitions of elem ents, recogni
tion and derecognition  

C Measurement 

D Re port ing entity concept 

E Boundaries of financial re port ing, 
and Pre sen ta tion and Disclosure 

F Purpose and sta tus of the frame
work 

G Ap pli ca tion of the framework to 
notforprofit entities 

H Remaining Is su es, if any 
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entity)2. Bru kerne av fi nan si ell in for ma-
sjon er i det re vi der te ram me ver ket de fi-
nert å være po ten sielle og ek si ste ren de 
in ves to rer, lån gi ve re og and re kre di to rer. 
Det te er en inn snev ring fra for ri ge ver-
sjon av ram me ver ket. Tid li ge re ble også 
an sat te, le ve ran dø rer, kun der, myn dig he-
ter og sam fun net ge ne relt, lis tet opp som 
bru ke re av regn ska pet. Fle re hø rings in-
stan ser ga også ut trykk for at bru ker grup-
pen bur de be gren ses til kun å gjel de ek si-
ste ren de in ves to rer. IASBs be grun nel se 
for kon klu sjo nen med hen syn til bru-
kerne av regn ska pet er:

Ek si ste ren de og po ten sielle in ves to rer, •	
lån gi ve re og and re kre di to rer har det 
mest kri tis ke og øye blik ke li ge be hov 
for in for ma sjo nen som gis gjen nom 
den fi nan si el le rap por te rin gen, og kan 
i man ge til fel ler ikke kre ve å få den ne 
in for ma sjo nen di rek te fra sel ska pet 
(noe myn dig he te ne ek sem pel vis kan 
kre ve).
IASBs an svar på leg ger dem ikke bare •	
å fo ku se re på ek si ste ren de in ves to rer i 
ka pi tal mar ke de ne, men også po ten-
sielle in ves to rer, ek si ste ren de og 
po ten sielle lån gi ve re og and re kre di to-
rer.
In for ma sjo nen som til freds stil ler •	
be ho ve ne for den de fi ner te bru ker-
grup pen, vil sann syn lig vis også i stor 
grad til freds stil le in for ma sjons be ho-
ve ne for and re bru ker grup per.

IASB til kjen ne gir at det re vi der te ram me-
ver ket har sine be grens nin ger ved at regn-
ska pe ne ikke kan gi all den in for ma sjo-
nen bru kerne tren ger. Vi de re er ram me-
ver ket nå klar på at regn ska pe ne ikke er 
ut ar bei det for å angi ver dien av sel ska pet, 
men for å gi in for ma sjon som kan hjel pe 
ek si ste ren de og po ten sielle in ves to rer, lån-
gi ve re og and re kre di to rer med å es ti me re 
ver dien av sel ska pet.

Ka pit tel 3 – Qualitative char ac ter is tics of 
useful financial in for ma tion
Det re vi der te ram me ver ket skil ler mel lom 
to ty per av kva li tets krav («qualitative 
char ac ter is tics»); grunn leg gen de kva li tets-
krav («fun da men tal qualitative char ac ter-
is tics») og for ster ken de kva li ta ti ve egen-
ska per («enhancing qualitative char ac ter-
is tics»). De grunn leg gen de kva li tets kra-
ve ne er re le vans og va li di tet, og de for-
ster ken de kva li ta ti ve egen ska pe ne er sam-
men lign bar het, ak tua li tet, verifiserbarhet 
og for ståe lig het. Ut gangs punk tet er der-
med at for at fi nan si ell in for ma sjon skal 

2 Definisjonen på «Reporting entity» er ikke ferdigstilt, 
men forventes i løpet av første kvartal 2011.

være nyt tig for bru kerne av regn ska pet, 
må den være rele vant og valid i for hold til 
hva den gir seg ut for å re pre sen te re (de 
grunn leg gen de kva li tets kra ve ne). Nyt ten 
av fi nan si ell in for ma sjon for ster kes der-
som den er sam men lign bar, ve ri fi ser bar, 
ak tu ell og for ståe lig (de for ster ken de kva-
li ta ti ve egen ska pe ne).

En av de mest om dis ku ter te pro blem stil-
lin ge ne i for bin del se med det nye ram me-
ver ket var er stat nin gen av kva li tets kra vet 
på li te lig het med va li di tet. På li te lig hets-
kra vet i det gam le ram me ver ket in klu-
der te verifiserbarhet in di rek te. Verifiser-
barhet var da inn bakt i set nin gen «and 
can be depended upon by users»3. Verifiser-
barhet er i det re vi der te ram me ver ket 
ikke en del av det grunn leg gen de kva li-
tets kra vet va li di tet. I diskusjonsnotatet 
had de man in klu dert verifiserbarhet i de 
grunn leg gen de kva li tets kra ve ne, men 
det te møt te mot stand hos fle re hø rings in-
stan ser. Be grun nel sen for at man ikke 
øns ket å in klu de re verifiserbarhet var at 
det kun ne med fø re at frem tids ret tet 
in for ma sjon (som vil kun ne være me get 
rele vant for bru kerne) blir eks klu dert. 
IASB sa seg enig i den ne ar gu men ta sjo-
nen og flyt tet verifiserbarhet ut av de 
grunn leg gen de kva li tets kra ve ne og over i 
ka te go ri en for ster ken de kva li ta ti ve egen-
ska per. I Basis for Conclusions frem kom-
mer det at IASB me ner at verifiserbarhet 
er «very desirable but not ne ces sar ily 
required»4. Eks emp ler på at verifiserbarhet 
har blitt ned to net i standardsettingen den 
sis te ti den, fin ner vi for ek sem pel i IFRS 
9 hvor in ves te rin ger i ikke-no ter te ak sjer 
ikke len ger har et pålitelighetsunntak fra 
vir ke lig ver di-må ling.

Det er etter vårt syn mer ke lig at verifiser-
barhet til leg ges så li ten vekt et ter som 
verifiserbarhet helt klart bi drar til å gjø re 
in for ma sjo nen på li te lig. Samtidig ut ta les 
det eks pli sitt i ram me ver ket at for må let 
med regn ska pe ne ikke er å vise ver dien av 
sel ska pet, men å gi in for ma sjon som hjel-
per bru kerne selv å fat te be slut nin ger, 
her un der es ti me re ver dien av sel ska pet. 
Dersom informasjonen blir mindre påli-
telig, som følge av at rammeverket nå 
åpner for langt flere usikre estimater og 
mer virkelig verdi-måling, er det etter 
vårt syn grunn til å anta at det gir økt 
usikkerhet for brukerne, og regnskapsin-
formasjonen blir dermed mindre beslut-
ningsnyttig. I tillegg kan det indirekte 
påvirke betydningen av tradisjonell revi-

3 Det gamle rammeverket 32.
4 Det nye rammeverket BC3.36.

sjon når informasjonen ikke lenger er 
verifiserbar.

End rin ger i IFRS 7 Fi nan si el le 
in stru men ter – Opp lys nin ger
I ok to ber 2010 pub li ser te IASB end rin ger 
i IFRS 7 om no te opp lys nin ger knyt tet til 
over fø rin ger av fi nan si el le ei en de ler5. Bak-
grun nen for dis se end rin ge ne er be ho vet 
for bed re no te opp lys nin ger knyt tet til «off 
balance sheet securitizations» og lig nen de 
trans ak sjo ner.

De nye no te kra ve ne om fat ter både kva li ta-
ti ve og kvan ti ta ti ve opplysningskrav, og 
gjel der både for fi nan si el le ei en de ler som 
er fra reg net i sin hel het, men hvor det er 
fort satt noe in vol ve ring i ei en de len 
(ek sem pel vis gjen nom op sjo ner el ler 
ga ran ti er), og for de som ikke er fra reg net i 
sin hel het.

Når et sel skap over fø rer en fi nan si ell ei en-
del, skal det vur de res i hvil ket om fang 
sel ska pet be hol der ri si koen og for de le ne 
knyt tet til eier skap til den fi nan si el le ei en-
de len. Der som sel ska pet i det ve sent lig ste 
over fø rer all ri si ko og alle for de ler knyt tet 
til eier skap til den fi nan si el le ei en de len, 
skal sel ska pet fra reg ne den fi nan si el le ei en-
de len og inn reg ne se pa rat alle ret tig he ter 
og plik ter som ble etab lert el ler be holdt 
ved over fø rin gen. I sli ke til fel ler skal sel-
ska pe ne etter de nye reg lene gi in for ma-
sjon som gjør bru kerne av regn ska pet i 
stand til å eva luere ar ten av og ri si koen 
knyt tet til den vi de re in vol ve rin gen.

For over før te fi nan si el le ei en de ler som 
ikke er fra reg net i sin hel het, skal sel ska pet 
gi in for ma sjon som gjør bru kerne av regn-
ska pet i stand til å for stå sam men hen gen 
mel lom ei en de len (som ikke er fra reg net) 
og de til hø ren de for plik tel se ne.

Opp lys nin ge ne skal gis sam let i én note. 
Opplysningskravene gjel der alle trans ak-
sjo ner som er be skre vet over, uav hen gig av 
når de er gjen nom ført. Det inne bæ rer at 
der som et sel skap fra reg net en fi nan si ell 
ei en del for fle re år si den, men fort satt har 
en in vol ve ring i ei en de len, skal det gis 
no te opp lys nin ger som an gitt. For en kelte 
sel ska per er det ven tet at dis se nye no te-
kra ve ne kan med fø re be ty de lig til leggs ar-
beid ved im ple men te ring. Ikraft tre del ses-
tids punk tet fra IASB er fast satt til regn-
skaps år som be gyn ner 1. juli 2011 el ler 
se ne re. EU har i skri ven de stund ikke god-
kjent end rin gen.

5 IFRS 7.42A-42H.


