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Har regn skaps lo ven § 4–5 sam me inn hold som IAS 1?

Fort satt drift- 
for ut set nin gen
Ar tik ke len be ly ser rettskildebildet og vur de rer om en av vei ning av retts kil de fak to re ne 
til sier at regn skaps lo ven § 4–5 – som om hand ler fort satt drift – har sam me fak tis ke inn
hold som IAS 1.
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Regn ska per av gis nor malt un der for ut set-
ning om at drif ten skal fort set te i over-
skue lig frem tid. En slik for ut set ning om 
fort satt drift er et grunn leg gen de fun da-
ment i tra di sjo nell regn skaps lov giv ning og 
standardsetting og helt av gjø ren de for at 
den regn skaps mes si ge pe rio di se rin gen skal 
gi me ning; virk som he ten må fort set te i 
tids rom met det pe rio di se res over.

Al ter na ti vet til fort satt drift er av vik ling.  
I av vik lings regn ska per leg ges likvidasjons-
verdier til grunn. Dis se er nor malt la ve re 
enn ver di er ved fort satt drift. Kon se kven-
sen av å leg ge til grunn en av vik lings for ut-
set ning kan så le des med fø re sto re for skjel-
ler sam men lig net med en fort satt drift-for-
ut set ning.

Val get mel lom fort satt drift- og av vik lings-
for ut set ning ba se rer seg på an ta kel ser, som 
det vil være knyt tet stør re el ler mind re 
usik ker het til. For sel ska per i øko no misk 
ufø re kan usik ker he ten ofte være stor, og 
sty ret og re vi sor ri si ke rer er stat nings krav 
fra kre di to rer og ak sjo næ rer som føl ge av 
både feil ak tig ak sept og feil ak tig for kas-
tel se av fort satt drift.

Regn skaps lo ven § 4–5 og IAS 1.25
Regn skaps lo ven § 4–5 ly der som føl ger:

«Års regn ska pet skal ut arbei des un der for ut-
set ning om fort satt drift så len ge det ikke er 
sann syn lig at virk som he ten vil bli av vik let. 

Der som det er sann syn lig at virk som he ten 
vil bli av vik let, skal ei en de ler og gjeld vur-
de res til vir ke lig ver di ved av vik ling.»

Be stem mel sen leg ger ters ke len for for kas-
tel se av fort satt drift på at av vik ling er 
«sann syn lig». Det al ter na ti vet som er det 
mest sann syn li ge av fort satt drift og av vik-
ling, vil ha en sann syn lig het som over sti ger 
50 pro sent. Det te ut fal let vil da være det 
sann syn li ge av de to ut fal le ne. En na tur lig 
ordlydforståelse ta ler der med for at ters ke-
len for av vik lings regn skap leg ges på sann-
syn lig hets over vekt for av vik ling.

Fra og med 2005 ble alle børs no ter te fore-
tak i Nor ge på lagt å av leg ge kon sern regn-
skap etter IFRS. Bruk av IFRS er el lers 
valg fritt i Nor ge. IFRS har sin til sva rende 
be stem mel se om fort satt drift-for ut set nin-
gen i IAS 1.25:

«An entity shall prepare financial state-
ments on a going concern basis unless 
man age ment either intends to liquidate 
the entity or to cease tra ding, or has no 
realistic al ter na ti ve but to do so.»

Etter IAS 1.25 er alt så vil kå ret for av vik-
lings regn skap at sty ret en ten har til hen-
sikt, el ler ikke har noe rea lis tisk al ter na tiv 
til å av vik le. Be stem mel sen leg ger alt så opp 
til at det for å for kas te fort satt drift kre ves 
opp imot 100 pro sent sann syn lig het for 
av vik ling.

Det er li ten tvil om at det ut fra rene ord-
lydsbetraktninger er for skjell i de sannsyn-
lighetsnivåene det leg ges opp til etter regn-
skaps lo ven § 4–5 og IAS 1.25. Like vel har 
det tid vis vært drøf tet om regn skaps lo ven 
§ 4–5 har sam me inn hold som IAS 1. For 
å ta stand punkt til hva som er sub stan sen  
i regn skaps lo ven § 4–5, må be stem mel sen 

tol kes på bak grunn av re le van te retts kil de-
fak to rer. I det vi de re vil jeg be ly se rettskil-
debildet og vur de re om en av vei ning av 
retts kil de fak to re ne til sier at regn skaps lo ven 
§ 4–5 har sam me inn hold som IAS 1.

For ar bei der
I inn stil lin gen til ny regn skaps lov ut tal te 
regnskapslovutvalget at fort satt drift-for ut-
set nin gen kan be trak tes som en null hy po-
te se; fort satt drift skal leg ges til grunn med 
mind re det er be vis for det mot sat te. I for-
bin del se med spørs må let om hvor ster ke 
be vis som må kre ves, vis te ut val get til at det 
må fore tas en av vei ning mel lom kon se kven-
se ne av feil ak tig ak sept av fort satt drift, og 
kon se kven se ne av feil ak tig for kas tel se av 
fort satt drift. Ut val get vis te vi de re til at det 
var be hov for nær me re ret nings lin jer på 
det te om rå det, men anså ut red nin gen av 
sli ke ret nings lin jer for å lig ge «uten for tids-
ram men for ut val gets ar beid». Ut val get 
nøy de seg med å fore slå en be stem mel se om 
at fort satt drift skal leg ges til grunn med 
mind re det er «mest sann syn lig» at virk som-
he ten vil bli av vik let.1

Ut fra det oven nevn te sy nes det ri me lig 
klart at ut val get ikke had de in ten sjo ner 
om å fore slå et kon kret sannsynlighetsnivå 
for når fort satt drift må for kas tes. Det er 
imid ler tid un der lig at ut val get da fore slo 
for mu le rin gen «mest sann syn lig», når 
den ne ord ly den nok så en ty dig til sier 
al min ne lig sann syn lig hets over vekt. Un der 
hø rin gen ble også ut val gets for slag for stått 
som et krav om av vik lings regn skap når 
sann syn lig he ten for av vik ling over steg  
50 pro sent. Det te ble opp fat tet å være for 
strengt, og de par te men tet valg te å set te 
ters ke len «noe høye re».2 Be stem mel sens 
for mu le ring ble så le des «sann syn lig».

1 NOU 1995:30 s. 86–87.
2 Ot.prp. nr. 42 (1997–98) s. 102–103.
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Som det frem går oven for, er jeg uenig i at 
ord ly den «sann syn lig» re pre sen te rer et 
høye re sann syn lighetsnivå enn «mest sann-
synlig» når det kun er to mu li ge ut fall.  
Da sa ken kom opp for Fi nans ko mi te en, 
men te også et mind re tall be stå en de av 
med lem me ne fra Høy re, Frem skritts  parti et 
og Tverr po li tis ke Fol ke valg te at for mu le-
rin gen «sann syn lig» i li ten grad in ne bar at 
ters ke len for av vik lings regn skap ble satt 
høye re i for hold til «mest sann syn lig». 
Dis se fore slo i ste det vil kå ret «åpen bart 
sann syn lig», men fikk ikke til slut ning til 
for sla get. Fi nans ko mi te ens fler tall ut tal te 
kun at det «vi ser til pro po si sjo nen og slut-
ter seg til Re gje rin gens vur de rin ger ved-
røren de fort satt drift-for ut set nin gen, jf. 
lov forsla get § 4–5».3

Det er uklart hvor vidt de par te men tet og 
Fi nans ko mi te en men te at ord ly den «sann-
syn lig» pre sist skul le angi sann syn lig hets-
gra den, el ler om de var eni ge med ut val get 
i at det var be hov for nær me re ret nings lin-
jer på om rå det. I fa vør av sist nevn te ta ler 
ut ta lel sen om at Fi nans ko mi te en slut tet 
seg til pro po si sjo nen, og i pro po si sjo nen 
slut tet de par te men tet seg «i hoved sak til 
ut val gets drøf ting av for ut set nin gen om 
fort satt drift»4. En helt sent ral del av ut val-
gets drøf tel se drei de seg nett opp om null-
hy po te sen, hvor ut val get men te det var 
be hov for nær me re ret nings lin jer. I så fall 
kan de par te men tets end ring av for sla get 
«mest sann syn lig» til «sann syn lig» kan skje 
for kla res med at «mest sann syn lig» i alle 
fall ble an sett for å være for lavt sannsyn-
lighetsnivå. Føl ge lig kan det hev des at det 
ikke var lov gi vers hen sikt at ord ly den pre-
sist skul le fast set te sann syn lig hets gra den.

God regn skaps skikk og 
har mo ni se ring til IFRS
Regn skaps lo ven har i § 4–6 et ge ne relt 
krav om at regn ska pet skal ut arbei des  
i sam svar med «god regn skaps skikk». 
De par te men tet frem he vet at kra vet om 
god regn skaps skikk skul le ha en sup ple-
ren de funk sjon i for hold til de and re 
grunn leg gen de regn skaps prin sip pe ne.5  
I den grad ord ly den i § 4–5 ikke pre sist 
re gu le rer hvil ken ters kel som skal leg ges til 
grunn for av vik lings regn skap, må man bl.a. 
se hen til god regn skaps skikk for å fast slå 
det te.

Pa ra graf 4–6 er en retts lig stand ard. 
Man ge fak to rer har be tyd ning ved fast leg-
gel sen av dens inn hold, men sær lig be tyd-

3 Innst. O. nr. 61 (1997–98) s. 28.
4 Ot.prp. nr. 42 (1997–98) s. 103.
5 Ot.prp. nr. 42 (1997–98) s. 106.

ning har regn skaps stan dar der ut gitt av 
Norsk Regn skaps Stif tel se (NRS). Fi nans-
de par te men tet har i den ne sam men heng 
ut talt:

«I Nor ge har an be fa lin ger til god regn-
skaps skikk vært gitt av […] Norsk Regn-
skaps Stif tel se. […] De par te men tet leg ger 
til grunn at ut vik lin gen av god regn skaps-
skikk også i frem ti den vil kom me til 
ut trykk i form av an be fa lin ger og nor mer 
som nevnt.»6

Fra lov gi vers side har det vært en mål set-
ting at nor ske regn skaps reg ler skal til pas ses 
in ter na sjo na le regn skaps stan dar der. 
Fi nans ko mi te en har ut trykt at «ut vik lin-
gen av «god regn skaps skikk» […] må 
byg ge på en har mo ni se ring til IAS-reg lene 
som grunn lag for norsk standardsetting».7 
NRS har tatt den ne opp ford rin gen, og 
harmoniseringshensynet er vekt lagt be ty-
de lig de se ne re år; man ge stan dar der leg ger 
seg tett opp til IFRS.

I NRS 16 Års be ret ning, har NRS un der 
punkt 2.8 lagt til grunn at regn skaps lo ven 
§ 4–5 har sam me inn hold som IAS 1:

«IAS 1 leg ger til grunn at regn ska pet skal 
ut arbei des un der for ut set ning om fort satt 
drift med mind re le del sen har til hen sikt å 
av vik le virk som he ten, el ler at le del sen ikke 
har noe rea lis tisk al ter na tiv til av vik ling. 
Det te er be greps mes sig en an nen av gren-
sing enn den nor ske regn skaps lo vens «ikke 
er sann syn lig at virk som he ten blir av vik-
let». […] I sam svar med det ge ne rel le krav 
om å har mo ni se re nor ske regn skaps reg ler 
med aner kjen te in ter na sjo na le stan dar der, 
er det nep pe tjen lig at an ven del sen av 
fort satt drift-for ut set nin gen er sær egen i 
Nor ge. Det leg ges der for opp til at det må 
kre ves den sam me grad av sik ker het for at 
av vik ling blir ut fal let som etter in ter na sjo-
na le stan dar der, før det te leg ges til grunn 
for regn ska pet.»

I NRS 8 God regn skaps skikk for små fore tak, 
har NRS gjort det sam me un der punkt 
9.2.4.2, den ne gang rik tig nok uten en 
nær me re be grun nel se:

«Fore ta ket skal ikke ba se re regn ska pet på 
for ut set nin gen om fort satt drift hvis det, 
in nen regn ska pet av leg ges av sty ret, blir 
ved tatt en in ten sjon om å lik vi de re fore ta-
ket el ler inn stil le drif ten, el ler fort satt drift 
ikke er noe rea lis tisk al ter na tiv.»

6 Ot.prp. nr. 42 (1997–98) s. 106.
7 Innst. O. nr. 61 (1997–98) s. 24.

Regnskapslitteratur
John sen og Kvaal drøf ter ut før lig tolk nin-
gen av regn skaps lo ven § 4–5. For fat ter ne 
hev der, lo gisk nok, at det må de fi ne res 
hvil ken tids ho ri sont som gjel der, der som 
det skal gi me ning å tall fes te sannsynlig-
hetsnivået. Det te il lust re rer de godt med at 
et fore tak i drift i dag med høy grad av 
sann syn lig het også vil ek si ste re i mor gen. 
Hva som er fore ta kets sta tus om 50 år, er 
imid ler tid van ske li ge re å spå.8

Fi nans de par te men tet ut tal te seg også om 
tids ho ri son ten: «Etter de par te men tets syn 
er den re le van te tids ho ri son ten den for-
ven te de øko no mis ke leve tid som leg ges til 
grunn for pe rio di se rin gen av an leggs mid-
lene».9 Det si ter te er imid ler tid ikke ut talt 
i sam men heng med sannsynlighetskravet. 
På bak grunn av nett opp det te, samt ri me-
lig hets be trakt nin ger om at et sannsynlig-
hetsnivå på ek sem pel vis 60–70 pro sent vil 
være me get strengt, tol ker John sen og 
Kvaal de par te men tet dit hen at det med 
den si ter te ut ta lel sen kun har fast slått at 
fort satt drift-for ut set nin gen er rele vant for 
hele tids spen net det pe rio di se res over, og 
at de par te men tet i den ne ut ta lel sen ikke 
har sagt noe om hvor dan sannsynlighets-
kravet skal ope ra sjo na li se res.10

John sen og Kvaal kon klu de rer til slutt med 
at det ikke er mot strid mel lom regn skaps-
lo ven § 4–5 og ope ra sjo na li se rin gen i  
IAS 1.11

Re vi sjons prak sis
Re vi sor lo ven § 5–2, 2. ledd stil ler krav om 
at re vi sor skal ufø re sin virk som het i sam-
svar med «god re vi sjons skikk». Be stem mel-
sen er en retts lig stand ard som an gir det 
grunn leg gen de inn hol det i re vi sjo nen. Ved 
fast leg gin gen av inn hol det i den retts li ge 
stan dar den, vil In ter na tio nal Stan dards on 
Auditing (ISA) få be tyd ning.

ISA 570 gjel der re vi sors vur de ring av fort-
satt drift-for ut set nin gen. Fort satt drift 
de fi ne res her i punkt 2:

«Ge ne ral purpose financial statements are 
prepared on a going concern basis, unless 
man age ment either intends to liquidate 
the entity or to cease operations, or has no 
realistic al ter na ti ve but to do so.»

8 Atle Johnsen og Erlend Kvaal: Regnskapsloven, s. 188.
9 Ot.prp. nr. 42 (1997–98) s. 190.
10 Atle Johnsen og Erlend Kvaal: Regnskapsloven, s. 189–

190.
11 Atle Johnsen og Erlend Kvaal: Regnskapsloven, s. 190–

191.
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De fi ni sjo nen er til sva rende den man fin ner 
i IAS 1.25. ISA-ene er rik tig nok ikke bin-
den de ved fast leg gin gen av inn hol det den 
retts li ge stan dar den «god re vi sjons skikk», 
men i prak sis leg ges de nær mest ube tin get 
til grunn. Det er der for ikke uri me lig å 
anta at re vi sjons prak sis føl ger ISA 570 og 
de fi ni sjo nen i punkt 2.

Et ter ar bei der
Fi nans ko mi te en øns ket en eva lue ring av 
regn skaps lo ven etter tre regn skaps år for  
å kun ne «ret te opp even tuelle util sik te de 
ef fek ter».12 Eva lue rings ut val get tok opp 
pro blem stil lin gen knyt tet til § 4–5:

«Av ord ly den kan det sy nes som om plik-
ten til å for kas te fort satt drift er mind re 
streng un der IAS. Fort satt drift kan bru kes 
selv om det er sann syn lig at drif ten leg ges 
ned, så len ge det er en rea lis tisk mu lig het 
for at det te ikke vil skje. Ut val get an tar at 
for skjel len i prak sis vil være li ten, men for 
å unn gå even tuelle mot set nin ger fore slås 
ord ly den i gjel den de be stem mel se end ret 
slik at man an ven der be gre pet «over vei en de 
sann syn lig» i ste det for «sann syn lig».»13

De par te men tet fulg te ikke opp ut val gets 
for slag: «De par te men tet føl ger vi de re ikke 
opp […] for sla get om å kva li fi se re sann-
syn lig he ten for at for ut set nin gen om fort-
satt drift er til ste de fra «sann syn lig» til 
«over vei en de sann syn lig».» Den ne ut ta lel-
sen må imid ler tid ses i sam men heng med 
at de par te men tet øns ket å be hol de de 
grunn leg gen de regn skaps prin sip pe ne, og 
at til pas nin ger til IFRS «vur de res in nen 
ram men av gjel den de grunn leg gen de regn-
skaps prin sip per».14 Av gjø rel sen om ikke å 
føl ge opp ut val gets for slag med fø rer så le-
des ikke nød ven dig vis at de par te men tet 
var uenig i ut val gets re son ne ment.

Re el le hen syn
For et sel skap som alle rede har øko no-
mis ke pro ble mer, vil et krav om av vik-
lings regn skap kun ne med fø re svært nega-
tive kon se kven ser. Et slikt krav vil kun ne 
for ster ke sel ska pets pro ble mer, ek sem pel vis 
ved at sel ska pet som føl ge av kra vet ikke 
kla rer å opp fyl le covenants i lå ne av ta ler.  
Et krav om av vik lings regn skap alle rede når 
sann syn lig he ten for av vik ling over sti ger  
50 pro sent, vil der for vir ke uri me lig 
strengt.

Det er vi de re grunn til å på pe ke at IFRS 
gjen nom gå en de la ger stan dar der for sto re/

12 Innst. O. nr. 61 (1997–98) s. 5.
13 NOU 2003:23 s. 168.
14 Ot.prp. nr. 39 (2004–05) s. 36.

børs no ter te sel ska per, hvor regnskaps-
kravene skal være stren gest. Når IFRS 
leg ger seg tett opp til 100 pro sent sann syn-
lig het for av vik ling før man må for kas te 
fort satt drift, er det un der lig om vi for små 
sel ska per i Nor ge etter regn skaps lo ven skal 
stil le et stren ge re krav.

Opp sum me ren de be trakt nin ger
Ord ly den i regn skaps lo ven § 4–5 ta ler for 
at ters ke len for å for kas te fort satt drift 
leg ges på over 50 pro sent sann syn lig het  
for av vik ling. Lov for ar bei de ne, som gir 
ut trykk for hvor dan lo ven er ment å for-
stås, er imid ler tid na tur lig å tol ke slik at 
det ikke har vært lov gi vers hen sikt å fast-
set te et kon kret sannsynlighetsnivå, men at 
lov gi ver har ment at be stem mel sen skul le 
bli for met i tråd med god regn skaps skikk. 
Lov gi ver har dess uten hatt fle re mulig he ter 
til å klar gjø re inn hol det i be stem mel sen, 
men har unn latt å gjø re det. Det te kan 
tol kes dit hen at lov gi ver ikke har noen 
klar opp fat ning av sann syn lig hets gra den.

Hen sy net til har mo ni se ring med in ter na-
sjo na le regn skaps stan dar der ta ler for en 
IFRS-har mo ni sert tolk ning av § 4–5.  
Sær lig sterkt gjør det te hen sy net seg gjel-
den de da lov gi ver ut tryk ke lig har ut talt at 
ut vik lin gen av god regn skaps skikk må 
byg ge på en har mo ni se ring til IFRS.  
Hen sy net har også blitt vekt lagt i NRS 
sine regn skaps stan dar der, som igjen skal 
gjen spei le god regn skaps skikk; her leg ges 
det ube tin get til grunn at § 4–5 har sam me 

inn hold som IAS 1. Da også regnskaps-
litteratur, re el le hen syn og mu li gens også 
re vi sjons prak sis ta ler for den ne løs nin gen, 
til sier en av vei ning av retts kil de fak to re ne 
at regn skaps lo ven § 4–5 har sam me inn-
hold som IAS 1; et krav om av vik lings-
regn skap først når sty ret har til hen sikt, 
el ler ikke har noe rea lis tisk al ter na tiv til  
å av vik le.

En stor takk til Ernst Ravn aas, Fi lip Truyen  
og Aas mund Ei lif sen som har gjen nom gått 
ar tik ke len og gitt ver di ful le inn spill. Aas mund 
Ei lif sen har dess uten gitt in spi ra sjo nen til ar tik-
ke len ved en en ga sje ren de fore les ning om te ma et 
på MRR-stu di et ved Nor ges Handelshøyskole.

UTILSIKTEDE EFFEKTER? Fi nans ko mi-
te en øns ket en eva lue ring av regn skaps lo ven 
etter tre regn skaps år for å kun ne «ret te opp 
even tuelle util sik te de ef fek ter».
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