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Kri tik ken av IFRS
Co lum bia Uni ver si typro fes so ren Ste phen Penman er kri tisk til «fair value accounting». 
Ar tik ke len gir en pre sen ta sjon av pro blem stil lin gen og der etter en over sikt over 
Penmans IFRSkri tikk hen tet fra en bok som kom i 2011.

Ut ar bei din gen av fi nans regn skap er styrt av 
regn skaps lov giv nin gen som skal sik re nyt te 
og tro ver dig het. I børs no ter te fore tak 
be nyt tes de in ter na sjo na le regn skaps stan-
dar de ne (IFRS), og der med «fair value 
accounting». «Fair value» (vir ke lig ver di), 
som et tenkt veder lag for bun det med 
hy po te tis ke trans ak sjo ner, leg ges til grunn 
for inn reg ning i hen hold til IFRS som 
til latt, el ler noe som kre ves. Det te er et 
dra ma tisk av vik fra tra di sjo nell rap por te-
ring som i hoved sak er ba sert på inn-
regning av opp lys nin ger knyt tet til fak tisk 
rea li ser te trans ak sjo ner. 

«Fair value accounting»
Vir ke lig ver di som grunn lag for «fair value 
accounting» (for kor tet FVA) er noe vi  
stø ter på i de in ter na sjo na le regn skaps stan-
dar de ne, og til sva rende i stan dar de ne som 
dan ner grunn lag for US GAAP. Det er en 
stor jobb å skaf fe seg over sikt over om fan-
get av det som kre ves og det blir ikke gjort 
noe for søk på å bi dra med en over sikt  
i den ne ar tik ke len. Det er imid ler tid grunn 
til å nev ne at FVA også le der til fø ring av 
vin ning og tap di rek te mot egen ka pi ta len, 
noe som bry ter med kon gru ens prin sip pet 
slik vi kjen ner det fra Regn skaps lo vens 
§ 4-3. Som en føl ge av man ge len på over-
sikt lig het i stan dar de ne, og en util strek ke-
lig en het lig het i be skri vel se ne av «fair 
value», har de to to ne an gi ven de stan dard-
set ter ne nå gjort noe med det te. Beg ge er 
kom met med egne ret nings lin jer i form av 
regn skaps stan dar der der poen get er å klar-
gjø re hva «fair value» går ut på. Den ame ri-
kan ske stan dard set te ren (FASB) var først 
ute med SFAS 157, og mer ny lig kom den 

in ter na sjo na le stan dard set te ren (IASB) 
med IFRS 13 som, be tin get av EU- 
god kjen ning, kan bli gjort gjel den de fra  
1. ja nu ar 2013. Stan dar de ne er langt på  
vei sam men fal len de.

SFAS 157 og IFRS 13 inne hol der inter es-
san te om ta ler av hvor dan ob ser va sjo nen av 
hen del ser i mar ke der kan bi dra med in for-
ma sjons grunn lag for inn reg ning i fi nans-
regn skap. In for ma sjons grunn la get be skri ves 
i form av et ver di hie rar ki med tre ni vå er. 
(i) På nivå 1 har vi inn hold i ba lan se pos ter 
som vi fin ner igjen som om satt i mar ke der. 
Pri ser ob ser vert på ba lan se da gen leg ges til 
grunn for ba lan se fø ring, og det te er kjent 
som «mark-to-mar ket». (ii) På nivå 2 er 
kra vet om en-til-en i ob ser va sjo ne ne ikke 
opp fylt, men det er fort satt mu lig å av le de 
vir ke li ge ver di er av det som ob ser ve res. 
Det te kan ka rak te ri se res som in di rek te 
«mark-to-mar ket». (iii) Når for ut set nin-
ge ne for nivå 1 og 2 ikke er opp fylt, har vi 
et pro blem i den for stand at regnskaps-
produsentens eget skjønn blir vik tig.  
I SFAS 157 (Pa ra graf 30) kom mer det te  
til ut trykk ved for mu le rin gen om at 
«unobservable inputs shall reflect the 
re port ing entity’s own assumptions about 
the assumptions that mar ket participants 
would use in pricing the asset or liability 
(including assumptions about risk).»

Norsk RL er noe an net
FVA er for skjel lig fra mer tra di sjo nelle 
til nær min ger til fi nans regn skap slik det te 
ek sem pel vis kom mer til ut trykk i den  
nor ske regn skaps lo ven av 1998.1 Det helt 
grunn leg gen de er for mu lert i lo vens § 4-1, 
før s te ledd nr. 1, 2 og 3. Det som er 
ut trykt er for det før s te at inn tek ter inn -
regnes når de med en ri me lig grad av  
sik ker het er rea li sert (opp tje nings prin sip pet). 
For det and re at kost na de ne er for bun det 
med opp tje nin gen i peri oden (sam men stil-
lings prin sip pet). For det tred je føl ger det 

1 En sammenfattet oversikt over fundamentene for norsk 
RL finnes i et bidrag av Atle Johnsen (1993). I tillegg 
bidrar NOU 95:30 og Johnsen og Kvaal (1999) på mer 
omfattende måter. 

av før s te ledd nr. 1 at fak tisk rea li ser te 
trans ak sjo ner leg ges til grunn ved kon sta te-
rin gen av det opp tjen te, og ved sam men-
stil ling. Fo ku set er på re sul tat opp stil lin gen, 
og ba lan se opp stil lin gen føl ger «som en 
skyg ge». Ei en de ler får ka rak te ren av an skaf-
fel ser «som ven ter på å bli kost na der», og 
gjeld er for plik tel ser «som ven ter på å bli 
gjort opp». Det er nød ven dig med ny an se-
rin ger og mo di fi se rin ger i for hold til det 
som er helt grunn leg gen de prin sip per, men 
vi går ikke inn på det te her. Den grunn leg-
gen de mo del len er trans ak sjons ba sert og 
le der til at ei en de ler ba lan se fø res til his to-
risk kost. For plik tel ser ba lan se fø res med 
ut gangs punkt i det som er speil bil det til 
his to risk kost. Mo del len om ta les ofte som 
THK (trans ak sjons ba sert his to risk kost). 

På li te lig het ver sus re le vans
THK er mind re rele vant, og FVA mer 
rele vant, der som en tar ut gangs punkt  
i ba lan sen og er opp tatt av hva de ba ken-
for lig gen de ver diene for bun det med ba lan se-
pos te ne «vir ke lig er verdt». På den an nen 
side er FVA-ver diene hy po te tis ke, og ikke 
fak tisk rea li ser te. Det er der for gode grun-
ner til å gå ut fra at FVA, sam men lik net 
med THK, er kjen ne teg net ved en mind re 
grad av på li te lig het i an sla ge ne som føl ge 
av stør re usik ker het. Sti li sert, in nen for 
ram men av en fi re felts ta bell, le der det te til 
ka rak te ris ti ka som an skue lig gjort. 

En pro blem stil ling for mu lert som den 
skis ser te, er nær lig gen de og ut bredt, som 
blant an net Laux og Leuz (2009) er 
ut trykk for. Ret nings lin jer som le der  
til stor grad av på li te lig het, i til legg til til-
sva rende grad av re le vans, er øns ket. Satt 
på spis sen le der pro blem stil lin gen til at vi 
står over for et valg mel lom THK og FVA 
som min ner om val get mel lom «pest og 
ko le ra». Det vil si at vi er stilt over for et 
di lem ma. Vi må gjø re et valg, og skal vi 
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vel ge, blir en lav grad av re le vans lite  
øns ke lig. Re le vans og der med FVA får 
for rang, sam ti dig som en la ve re grad av 
på li te lig het er tatt med på kjø pet. Ste phen 
Penman er mar kant ved sin utret te li ge 
inn sats med å på vi se at pre sen ta sjo nen  
i fi re felts ta bel len oven for ikke er det som 
er pro blem stil lin gen.2 Val get mel lom THK 
og FVA har ikke ka rak te ren av et di lem ma 
for di ut gangs punk tet i fak tisk rea li ser te 
trans ak sjo ner bare til sy ne la ten de er mind re 
rele vant. 

Hva er et fore tak?
Fi nans regn skap dreier seg i bunn og grunn 
om dob belt bok fø ring med inn reg ning 
(regn skaps fø ring) re gu lert ved lov giv ning. 
Av slut nin gen av regn ska pet le der til re sul tat -
opp stil lin gen og ba lan se opp stil lin gen. 
Dis se opp stil lin ge ne sam men fat ter mye av 
det som skjer i et fore tak som or ga ni sa to-
risk en het. Virk som he ten i et fore tak 
dreier seg ty pisk om næ rings virk som het, 
og for ut set ter at det fin nes til strek ke lig 
be ta lings vil lig het for det fore ta ket driver 
med. Fore tak ma ni fes te rer seg på en uen-
de lig het av må ter, og det er for bau sen de  
at alle un der kas tes et sys tem ba sert på 
dob belt bok fø ring som be skre vet. Hva er 
fel les trek ke ne ved fore tak som gjør det te 
me nings fullt?

2 Penman har siden 1999 vært tilknyttet handelshøyskolen 
ved Columbia University og var før dette professor i 
regnskap ved UC Berkeley. På www4.gsb.columbia.edu/
cbs-directory/detail/495011/StephenBPenman kan en 
finne en oversikt over Penmans omfatten de forfatterskap. 
Mange er blitt kjent med Stephen Penman som populær 
og prominent lærebokforfatter, jf. Penman (2010b).

MÅ LING AV VER DI: Når vi ikke fin ner pri ser i mar ke det og hel ler ikke kan av le de vir ke li ge 
ver di er av det som ob ser ve res, blir regnskapsprodusentens eget skjønn vik tig når ver di er skal 
må les.

Penman er opp tatt av spørs må let som  
er stilt, jf. sær lig Penman (2007), Nissim 
og Penman (2008), Penman (2010a) og 
Penman (2011). (i) Fore tak over le ver ved 
minst å sel ge for det som går med, helst 
mer. Det er en for ut set ning at alt av 
mulig he ter for frukt ba re for ret nings ide er 
ikke alle rede er ut tømt, og det er vi de re 
åpen bart at sat sin gen på for ret nings ide er 
skjer un der usik ker het. (ii) Fore tak er 
ty pisk for ank ret i en kom bi na sjon av or ga-
ni sa sjons byg ging og ikke-or ga ni sa to ris ke 
ele men ter av mer tek nisk/fy sisk ka rak ter. 
Det te dreier seg om in fra struk tur av mer 
stra te gisk, lang sik tig art. Fore tak har  
van lig vis ikke ka rak te ren av sam lin ger  

av se kven ser av mer kort va ri ge og uav hen-
gi ge «aktivitetspakker». (iii) Lang sik tig het 
går ty pisk sam men med en viss «inn lå sing» 
av det som sat ses. Ut fra øns ket om flek si-
bi li tet er det mind re guns tig, men det te er 
en av vei ing i for hold til det en får igjen.   

Er det FVA el ler THK som er mest for måls-
tjen lig gitt det virk som he ten i fore tak går ut 
på? Situa sjo nen er den at ve sent li ge ele men-
ter av FVA inn går i både IFRS og US 
GAAP. Vi står der med over for spørs må let 
om det te er pas se, el ler om en bør gå vi de re 
i ret ning av mer FVA? Al ter na tivt er et til-
ba ke tog i ret ning av THK en mu lig het. 

Hva er fore ta ket verdt?
Et fond med plas se rin ger i en por te føl je 
be stå en de av lett om set te li ge fi nan si el le 
in stru men ter bør ad mi ni stre res med basis  
i FVA. Det te er en kon struk sjon kjen ne-
teg net ved et til nær met en til en-for hold 
mel lom mar ke dets pri sing, og det ei er ne  
i prin sip pet kan få igjen. Ba lan sen gjen-
spei ler ver di. Slik er det ty pisk ikke i fore-
tak. En mer ker seg at gitt «inn lå sing» vil 
ver diene som ska pes gjen nom virk som -
heten i fore ta ket re flek te res i nettokontant-
strømmene. Mar keds ba sert verd set ting blir 
uin ter es sant for di «inn lå sin gen» med fø rer 
at markedsagering som even tua li tet bort-
fal ler. I til legg fan ger en mar keds ba sert 
verd set ting av en kelt vi se ba lan se pos ter 
ikke opp syn er gi ef fek te ne som føl ge av 
kom bi na sjo nen av pos ter. I for bin del se 
med etab le rin gen og vi de re ut vik lin gen av 
fore tak hen ter en det nød ven di ge i mar ke-
de ne. Det te be hol des i fore ta ket i det 
vi de re der som det er mest lønn somt,  
blant an net som føl ge av syn er gi ef fek ter. 
Mar keds pri se ne i øye blik ket, for det som 
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er brakt inn i fore ta ket, er av un der ord net 
inter esse. In ter es sant er hva fore ta ket mak-
ter å ge ne re re av net to kon tant strøm mer. 
Kort sagt, vi har til sy ne la ten de at «cash is 
king» i sam men hen gen.

Det er ut bredt å gå ut fra at fi nans regn-
skapet er et pro blem for di det er bak over-
sku en de, og styrt av pe rio di se rin ger av 
på stått mer el ler mind re til fel dig ka rak ter. 
Det er nær lig gen de å fo ku se re på kon tant-
strøm me ne som noe kon kret og fun da-
men talt. Fore ta kets net to kon tant strøm-
mer er imid ler tid ikke spe sielt let te å an slå. 
Un der THK er fi nans regn ska pet langt på 
vei for ank ret i opp lys nin ger hen tet fra 
fak tisk rea li ser te trans ak sjo ner. Med det te 
har vi noe i ret ning av at «accounting is 
king» i spørs må let om frem skri ving. Det er 
en føl ge av forankringsmulighetene i det 
rea li ser te. Det te ut nyt tes i finansregn-
skapsbasert verd set ting. I sin mest vel ut-
vik le de form er slik verd set ting ba sert på 
RIV-for me len der RIV står for «re si du al 
income valuation». Vi har RIV-for me len  
i en grunn ver sjon, og i til lem pe de og 
av lede de ver sjo ner.3

Fi nans regn ska pet brukt
For må let med fi nans regn ska pet er at det 
skal be nyt tes av ak tø rer som på en el ler 
an nen måte fat ter be slut nin ger der opp lys-
nin ge ne i sli ke regn skap er en del av be slut-
nings grunn la get. Det te inn be fat ter alle med 
et an svar for å hol de opp syn med og føl ge 
opp det som skjer i fore tak. Regn ska pet 
brukt på den ne må ten om ta les gjer ne som 
«accounting for stewardship» som kan over-
set tes med regn skap for for valt nings an svar.4 
Det sier seg selv at FVA er mind re eg net for 
sli ke for mål som føl ge av be ho vet for en 
over sikt over det som fak tisk har skjedd, og 
det bi drar THK med. 

3 Utgangspunktet er foretaksverdi uttrykt som neddiskon-
tert netto kontantstrøm, samt høyde tatt for effektene av 
kontantbeholdningen i foretaket. Endringsbalansen gir 
oss netto kontantstrøm uttrykt i regnskapsstørrelser som 
settes inn i det som er utgangspunktet. I Lundesgaard 
(2012) er det vist hvordan dette etter litt omskriving gir 
grunnversjonen

RIV RESt – rEKt–1

(1 + r)
= + ∑

T

t=1 t

 I formelen står EK0 for egenkapital i utgangspunktet (t-1 
er tilsvarende fremover), og t står for resultat i periode t. 
Avkastningskravet er representert med r, og T er foreta-
kets horisont. BIs Sverre Dyrnes har nylig bidratt med en 
nyttig oversikt over RIV, jf. Dyrnes (2011). NHHs 
Frøystein Gjesdal og Thore Johnsen har en mer bredt 
anlagt diskusjon der RIV inngår, jf. Gjesdal og Johnsen 
(1999). RIV har en interessant historie som begynner 
med bidrag av Gabriel Preinreich (1893-1951) på 
1930-tallet som imidlertid langt på vei ble oversett, jf. 
Preinreich (1996). Peasnell (1982) bidro til fornyet 
interesse, og fra rundt 1990 er RIV viet betydelig opp-
merksomhet. 

4 Frøystein Gjesdal har bidratt til å bringe innsikten 
vedrørende «accounting for stewardship» et skritt videre, 
jf. Gjesdal (1978/1981).  

I Penman (2010b/2011) er det gitt klart 
ut trykk for at han byg ger vi de re på det 
grunn la get som i sin tid ble lagt av Ben ja min 
Gra ham med hans regnskapsorienterte 
«fun da men tal school of investing», jf.  
Gra ham (1949) og Gra ham og Dodd 
(2008).5 I Grahams bi drag er det ei er ne, 
og ut ford rin ger de står over for i for valt nin-
gen av egen for mue når det er gitt at en 
kan gå inn og ut av en ga sje men ter, som er 
i fo kus. Det vil si at regn ska pet for ut set tes 
å bi dra til be slut nings grunn la get for in ter-
es sen ters egen res surs al lo ke ring (re la sjo nen 
er av ty pen fore tak–eier). Det er klart  
at and re in ter es sen ter, som i re la sjo nen  
fore tak–lån gi ver el ler på and re må ter,  
også har nyt te av regn skaps opp lys nin ger 
når en skal ta stil ling til egen re la sjon til 
fore ta ket. Det te dreier seg alt sam men  
om bru ken av fi nans regn skap, og der med 
regn skaps ana ly se. Penman opp fat ter RIV 
(«re si du al income valuation») som litt  
av en krum tapp i sam men hen gen, og  
i Penman (2011) er en god del av ver ket viet 
nett opp spørs må let om hvor dan RIV bru kes 
rent prak tisk. Der med er det også klart at 
det er av be tyd ning hvor dan til nær min ger 
som FVA og THK bi drar til å un der støt te, 
even tu elt svek ke, bru ken av RIV. 

Nor ma ti ve ut ford rin ger knyt tet  
til fi nans regn skap
Ut for min gen av regn skaps lov giv nin gen, 
satt på spis sen som spørs må let om val get 
mel lom FVA og THK, er et valg av nor-
ma tiv art. Hva er god og dår lig regn skaps-

5 Benjamin Graham (1894-1976) er sentral i utviklingen 
av regnskapsanalysefaget. Han er særlig kjent for Graham 
og Dodd (2008) utgitt i en rekke opptrykk og bearbei-
dinger siden førsteutgaven i 1934, og videre Graham 
(1949) som er utkommet på nytt en rekke ganger, nå 
også i norsk oversettelse. Den svært suksessrike investoren 
Warren Buffet er tidligere Graham-student og Graham-
tilhenger, jf. Buffet og Cunningham (2008). 

lov giv ning? Det kan kon sta te res at vi 
mang ler fun da men ta le ret nings lin jer for-
ank ret i noe helt uom tvis te lig og vi ten ska-
pe lig be vist. Det be tyr at til nær min ge ne til 
spørs må let blir mer ar gu men te ren de. Det 
er ikke mu lig å fri seg fra det inn trykk at 
Ste phen Penman ar gu men te rer på en god 
og dypt pløy en de måte for sitt syn. 

I hen hold til THK, som kan ka rak te ri se res 
som en klas sisk til nær ming, er det i hoved-
sak fak tisk av vik le de trans ak sjo ner som 
leg ges til grunn for inn reg ning. Re sul tat-
opp stil lin gen med opp tjen te inn tek ter 
fra truk ket til hø ren de kost na der er sent ral 
og sty rer langt på vei pe rio di se rin gen. Som 
nevnt kon sta te res det te som grunn leg gen de 
i den nor ske regn skaps lo vens § 4-1, før s te 
ledd nr. 1-3. Pa ton og Littletons (1940) 
dis ku sjon av «match ing» (sam men stil ling) 
er en vik tig kil de i sam men hen gen.6 Styr-
ken i bi dra get er å fin ne i må ten fak tisk 
ob ser vert prak sis er be skre vet. Svak he ten 
lig ger i fra væ ret av en tyng re og mer de fi-
ni tiv teo re tisk be grun nel se, og det te er noe 
som har pla get finansregnskapsfaget. 

Penmans nor ma ti ve ar gu men ter
Ste phen Penman er kri tisk til FVA og 
ut tryk ker en klar be kym ring i for hold  
til om FVA er av det gode.7 I Penman 
(2011) ret tes opp merk som he ten mot 
spørs må let i ka pit le ne 8 og 9. I ka pit tel 8 
er han opp tatt av hvor dan et fi nans regn-
skap ba sert på vir ke lig ver di/fair value 
fun ge rer, og i ka pit tel 9 av slut ter han med 
å gå nær me re inn på hva som bør leg ges til 
grunn. I ka pit tel 10 er det en av slut ten de 
opp sum me ring over tre si der. Som vi har 
vært inne på, er det en ut ford ring at vi 
ikke har det helt de fini tive be vis for det 
ene el ler det and re. Det er nød ven dig med 
en ar gu men te ren de til nær ming, og i det 
føl gen de blir det gitt en sam men fat ning av 
fire mo men ter som Penman spe sielt fes ter 
seg ved. 

Bob le dan nel se: Det knyt ter seg for vent-
nin ger til den frem ti di ge ut vik lin gen, og  
i det te er vi mer el ler mind re op ti mis tis ke, 
el ler til sva rende pes si mis tis ke. Det er van-
ske lig å unn gå å trek ke med seg slikt når 
FVA leg ges til grunn ved å se hen til mar-
ke de ne. Vur de rin ger lan der i fore taks ba-
lan se ne som igjen bi drar til å dri ve ut vik-
lin gen. Vi får der med en sir ku la ri tet, el ler 

6 Folk opptatt av faghistorien viser gjerne til at viktige 
elementer i 1940-bidraget allerede er med i Paton (1922).

7 Det er ikke mulig å ta med et noe mer komplett bilde av 
konstellasjonene omkring det vi kan kalle «the politics of 
financial accounting regulation». Det er imidlertid grunn 
til å nevne bidrag av Dichev (2008) som har fått en del 
oppmerksomhet. Et motinnlegg av Bahnson og Miller 
(2010) bør også nevnes i sammenhengen. 
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USIKKERT: Fair value accountingstørrelser 
er mer usikre enn størrelser basert på faktisk 
realiserte hendelser forbundet med aktiviteter 
som er en del av foretakets forretningsmodell.



K O M P E T A N S E S E N T E R E T  F O R  R E G N S K A P ,  L Ø N N  O G  P E R S O N A L

gjør jobben lettere

Sticos Oppslag er et komplett oppslagsverk for alle som jobber med regnskap, lønn og personal.
 
Et enkelt søk i programmet gir deg den informasjonen du trenger – raskt og nøyaktig.

Sticos Oppslag har vært et uunnværlig verktøy for regnskapsførere og revisorer i snart  
30 år, og brukes som en kvalitetssikring i det daglige arbeidet. Sticos Oppslag er et nyttig 
verktøy for alle som har økonomi- og personalansvar internt i en bedrift.
 
Se www.sticos.no eller ring 73 56 00 00 for mer info.

Du trenger ikke vite alt 
så lenge du vet hvor du finner svaret

w
w

w
.sticos.no/oppslag

T
IB

E T
     Foto: H

eia Espen



30 NR. 3 > 2012

Regn skap

til ba ke kob ling, som bi drar til «bob le dan-
nel se». Det klas sis ke transaksjonsbaserte 
fi nans regn ska pet bi drar til det mot sat te.

Entilenfor ut set nin gen for FVA: Når 
en sit ter på en por te føl je av fi nan si el le 
ei en de ler om satt i lik vi de fi nan si el le mar-
ke der, er ver di skap nin gen for ei er ne en-til-
en med de ob ser ver te mar keds pri se ne. En 
mer ker seg at det te er det som er lagt til 
grunn i Regn skaps lo vens § 5-8 om fi nan si-
el le in stru men ter som opp fyl ler et re strik-
tivt sett med krav. Det te er imid ler tid ikke 
det som kjen ne teg ner ak ti vi te ter som er en 
in te grert del av et ty pisk fore taks for ret-
nings mo dell. Sti ger mar keds pri sen på 
ei en de ler bun det i fore ta ket, er vi fort satt 
der vi var i ut gangs punk tet. Det vil si opp-
tatt av det fort sat te strev for å gjø re det 
best mu lig med det vi har satt oss fore. 
Hvor dan vi lyk kes med det te, er det som 
bør må les i fi nans regn ska pet.

Usik ker het i fi nan si ell rap por te ring: 
FVA-stør rel ser er mer usik re enn stør rel ser 
ba sert på fak tisk rea li ser te hen del ser for-
bun det med ak ti vi te ter som er en del av 
fore ta kets for ret nings mo dell. Ad gan gen til 
å be nyt te seg av FVA re du se rer der for på li-
te lig he ten til den fi nan si el le rap por te rin-
gen, og der med blir grunn la get for RIV 
svek ket. 

Er EK lik fore taks ver di mu lig?  Det er 
nær lig gen de å gå ut fra at FVA er for bun-
det med en am bi sjon om at ba lan sen skal 
vise fore ta kets sam le de vir ke li ge ver di. Den 
vir ke li ge ver di av ba lan se pos te ne sum mert 
gir imid ler tid ikke et slikt an slag, og den 
lø pen de inn reg ning av good will opp ar bei-
det er en lite rea lis tisk tan ke. Ba lan sens 
rol le er ikke å vise vir ke li ge ver di er, men å 
fun gere som mel lom sta sjon for be hold nin-
ger som føl ger av pe rio di se rin ge ne. Pa ra-
dok salt nok fun ge rer det te ut mer ket un der 
THK når fore ta kets vir ke li ge ver di an slås 
ved hjelp av RIV. 

Kri tik ken av FVA rei ser fun da men ta le 
spørs mål ved rø ren de inn ret nin gen til 
ar bei det som de to sto re stan dard set ter ne 
IASB og FASB har stått for over år.  
I 2011-bo ken til Penman er det i ka pit tel 9 
tatt med en skis se til en stra te gi for hvor-
dan standardsettingen bør ori en te res.  
Penman er til hen ger av mer klas sis ke  
ori en te rin ger slik vi er for tro li ge med  
i norsk na sjo nal regn skaps lov giv ning. 

Av slut ten de merk nad
Til å be gyn ne med ble spørs må let om FVA 
ver sus THK pre sen tert som et spørs mål 

om en av vei ing mel lom gra der av på li te lig-
het og re le vans. Det er ut bredt å gå ut fra 
at FVA er mer rele vant, men mer ut satt for 
usik ker het og der med mind re på li te lig. 
Det te ska per et di lem ma i val get mel lom 
FVA og THK. 

Sam men fat tet ar gu men ter Penman for at 
THK er rele vant, og vi de re at det er be ty-
de li ge ut ford rin ger for bun det med FVA. 
Det te med fø rer at FVA som til nær ming 
blir mind re rele vant. An skue lig gjort er 
bil det kort for talt som vist i det føl gen de.

En mer ker seg at THK er det som er øns-
ke lig, og FVA er mind re øns ke lig, iføl ge 
Penman. Det sto re spørs må let er hvil ken 
be tyd ning det Penman tar opp har for 
ar bei det til to sto re stan dard set ter ne. Med 
det te nær mer vi oss imid ler tid van ske li ge 
spørs mål om kring «the pol it ics of financial 
accounting regulation» i stort, og det lar vi 
lig ge. 

Bi dra get til Pa ton og Little ton (1940) om 
be tyd nin gen av re sul tat ori en tert sam men-
stil ling er nevnt. Øns ke lig he ten av vi de re 
og mer grunn leg gen de be grun nel ser for 
sam men stil ling som grunn lag for THK er 
på pekt. I en leng re sam ta le kom men ta to-
ren had de med Ste phen Penman høs ten 
2009, ble det gitt ut trykk for at vi kun ne 
tren ge «a for mal proof of Pa ton and  
Little ton’s match ing (sam men stil ling)». 
«Oh, that would have been wonderful», 
lød sva ret som de mon stre rer noe av det 
som er pro ble met. La oss håpe at noen 
bret ter opp er me ne.

NHHs Atle John sen tak kes for å ha gjort 
opp merk som på Penmans sis te bok, og 
R&R-re dak tør Alf Ask lund for en sti mu le-
rende pro sess. 
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