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Sanjay Bissessur: Financiële verslaggeving 
speelt een belangrijke rol in het besturen en be-
heersen van een onderneming. Traditioneel is de 
doelstelling van financiële verslaggeving onder te 
verdelen in twee hoofdfuncties: de informatiefunc-
tie (‘decision usefulness’) en de verantwoordings-
functie (‘stewardship’) (Van Offeren en De Bruijn, 
2007).1 De informatiefunctie betreft het verschaffen 
van informatie die nuttig is voor het nemen van 
economische beslissingen door huidige en potenti-
ele aandeelhouders, vreemdvermogensverschaffers 
en anderen. Het gaat dan met name om informatie 
ten bate van het beoordelen van de omvang van 
toekomstige kasontvangsten en -uitgaven, van de 
tijdstippen waarop die kasstromen naar of uit de 
onderneming zullen vloeien en de onzekerheden 
die daarmee verbonden zijn (Knoops, 2007). 
De stewardshipfunctie wordt beschreven in termen 

van de verantwoordelijkheid die het management 
heeft jegens de eigenaren van de entiteit voor het 
beheren en bewaken van de economische middelen 
van de entiteit, alsmede het efficiënt en winstge-
vend gebruik ervan.2 

Financial accounting:
Fair value accounting, 
stewardship en de  
Financiële crisis

Controllers verzamelen, verwerken en rapporteren financiële gegevens 

voor het faciliteren van besluitvorming en het motiveren van managers 

en andere medewerkers. Deze gegevens worden beïnvloed door 

waarderingsgrondslagen. In dit artikel wordt de invloed besproken 

van de financiële crisis op financiële verslaggeving gebaseerd op fair 

value accounting. Het doel van fair value accounting is om de totale 

waardecreatie van de onderneming in de verslaggevingsperiode op te 

nemen in de jaarrekening. Een financieel verslaggevingssysteem dat 

gebaseerd is op historische kosten rapporteert vooral over de waardecreatie 

via daadwerkelijke transacties die hebben plaatsgevonden. Aan de hand 

van een aantal studies wordt gesteld dat de financiële crisis het besturen 

en beheersen van de onderneming met behulp van financiële informatie 

heeft bemoeilijkt. In een financieel verslaggevingssysteem gebaseerd op 

fair value accounting kunnen externe factoren als het gebrek aan liquiditeit 

op de kapitaalmarkt de beoordeling van managers nadelig beïnvloeden. 

Noot

1.  Het Conceptual Framework van de IASB omschrijft het doel van 

de jaarrekening als volgt: ‘Het doel van de jaarrekening is om informatie te 

verschaffen over de financiële positie, resultaten en wijzigingen in de financiële 

positie van een onderneming, die voor een grote reeks van gebruikers nuttig is voor 

het nemen van economische beslissingen’ (Conceptual Framework, artikel 

12). In het convergentieproject van het Conceptual Framework 

van de International Accounting Standards Board en de Financial 

Accounting Standards Board is stewardship thans niet meer een 

expliciete doelstelling. Er wordt gesteld dat de decision usefulness-

doelstelling de stewardshipdoelstelling omvat (IASB, 2006).
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Voor het beoordelen van de kwaliteit van het 
management van een onderneming hebben de eige-
naren (aandeelhouders) informatie nodig over de 
gevolgen van het gevoerde beleid. Door de delegatie 
van de beschikkingsbevoegdheid door de principaal 
(de aandeelhouder) aan de agent (de manager) ont-
staat er behoefte aan het afleggen van verantwoor-
ding (stewardship) over het gevoerde beleid door de 
agent aan de principaal. Daarnaast bestaat er ook 
nog de informatiebehoefte ten bate van belonings-
contracten en de waardering van de onderneming. 

Deze twee functies van de financiële verslag-
geving zijn niet altijd te verenigen in één prestatie-
maatstaf. Beleggers zijn het meest gebaat bij een 
prestatiemaatstaf die hun in staat stelt de beste 
investeringsbeslissing te nemen. Hierbij hebben 
ze informatie nodig die de reële waarde (fair value) 
van activa en passiva in de onderneming weergeeft. 
Managers behoeven een prestatiemaatstaf die infor-
matie verschaft over hun prestaties in het besturen 
van de onderneming. Fair value kan hierbij de beste 
maatstaf zijn, maar het kan ook verkeerde infor-
matie over de prestaties van de manager geven. 
Reële waarden zijn erg volatiel, en bij gebrek aan 
een actieve markt in de activa en passiva van de 
onderneming niet altijd voorhanden. Ongereali-
seerde verliezen, die onder fair value accounting in 
het resultaat moeten worden opgenomen, hoe-
ven niet altijd de onderliggende prestaties van de 
manager te weerspiegelen en zouden dan ook niet 
opgenomen moeten worden in de evaluatie van de 
manager. 

Bij het vaststellen van een prestatiemaatstaf 
moet een afweging worden gemaakt tussen de 
betrouwbaarheid en relevantie van de informatie. 
Economen (bijvoorbeeld Gjesdal, 1981) stellen dat 
stewardshipinformatie vooral betrouwbaar moet 
zijn. Met betrekking tot toegepaste waarderings-
grondslagen in de financiële verslaggeving komt 
dit in de praktijk vooral neer op het toepassen van 
historische kosten. Echter, met de komst van de 
International Financial Reporting Standards (IFRS) 
lijkt de nadruk verschoven te zijn naar relevante 
informatie. IFRS bevat veel subjectieve elementen, 
zoals fair value (reële waarden) en impairment-

toetsen. Het invoeren van meer relevante waar-
deringsgrondslagen lijkt ten koste te gaan van de 
betrouwbaarheid, maar is in lijn met de decision-
usefulnessdoelstelling van financiële verslagge-
ving. De International Accounting Standards Board 
(IASB), als verantwoordelijke organisatie voor IFRS, 
lijkt ook een voorkeur uit te spreken voor fair value 
waarderingsgrondslagen (Barth, 2006). De keuze 
voor relevante informatie boven betrouwbare infor-
matie in het vaststellen van de prestatiemaatstaven 
van een onderneming kan een goede stewardship-
functie van de financiële verslaggeving tegenwer-
ken.

In dit artikel wordt het gebruik van financiële 
gegevens die gebaseerd zijn op fair value accoun-
ting voor het beoordelen van managers besproken. 
De volgende paragraaf licht fair value accounting 
nader toe. Vervolgens wordt de rol van fair value 
accounting in het kader van stewardship weerge-
geven en het effect van de financiële crisis op het 
gebruik van fair value accounting in de beoordeling 
van managers besproken. Ten slotte wordt afgeslo-
ten met de conclusies. 

Wat is fair value accounting?
Het begrip fair value heeft thans een prominente 
plaats verworven in de accountingliteratuur, in de 
regelgeving en de jaarrekening van ondernemin-
gen. Hoewel er al beschrijvingen bestaan van fair 
value accounting sedert 1939 (Camfferman en Van 
der Wel, 2003), is fair value als een in continuïteit 
te gebruiken waarderings- en resultaatbepalings-
grondslag pas geïntroduceerd in het kader van de 
standaarden omtrent financiële instrumenten, 
ingevoerd vanaf 1998 (Ter Hoeven, 2006). 

De grote bankencrisis eind jaren tachtig van de 
vorige eeuw in de Verenigde Staten, de zogeheten 
Savings and Loans (S&L) crisis, bracht de gebreken 
van een verslaggevingssysteem dat op historische 
kosten was gebaseerd aan het licht (zie bijvoorbeeld 
Gigler et al., 2007).3 Gebruikers van de jaarrekening 
veronderstelden dat verslaggevingsregels op basis 
van historische kosten de waardering van activa op 
de balans, en daarmee de financiële status van de 
S&L banken, correct weergaven. De kapitaalbasis 

Noot

2.  Gjesdal (1981, p. 208) definieert stewardship als ‘information 

about the actions that are taken for the purpose of controlling 

[managers]’.

Noot

3.  In dit artikel wordt voorbijgegaan aan de oorzaken van de S&L 

crisis. De nadruk wordt gelegd op de rol van een verslaggevingssys-

teem dat op historische kosten is gebaseerd in de S&L crisis. 
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van banken was gebaseerd op verkrijgingswaarden 
van leningen die achteraf veel hoger lagen dan de 
reële marktwaarde. Door deze gebrekkige kapitaal-
basis zijn begin jaren negentig van de vorige eeuw 
vele, vooral kleine banken omgevallen in de Ver-
enigde Staten. Toen vervolgens in de jaren negentig 
in de financiële pers verhalen over onverwacht 
grote verliezen als gevolg van onfortuinlijke posi-
ties in derivaten (onder andere bij Orange County, 
Metallgesellschaft, Procter & Gamble) breed werden 
uitgemeten, werd in de VS de regelgeving omtrent 
deze activa aangepast. Nieuwe accountingstan-
daarden (SFAS 115 en 133) gaven aan hoe dergelijke 
financiële activa tegen reële waarde op de balans 
moesten worden opgenomen. In IFRS zijn deze 
standaarden te vinden in IAS 32 en 39 (Financial 
Instruments). 

De IASB lijkt te hebben geconcludeerd dat fair 
value accounting leidt tot een hogere decision 
usefulness van de financiële verslaggeving. Het 
Conceptual Framework van de IASB voorziet thans 
nog niet in een definitie van fair value als waarde-
ringsgrondslag.4 De regels van de IASB kennen een 
onderliggend conceptueel raamwerk (Conceptual 
Framework), waarin uitgangspunten worden ge-
formuleerd. Dit Conceptual Framework maakt geen 
keuzes op het terrein van waarderingsgrondslagen.5 
Het huidige Conceptual Framework van de IASB is 

gepubliceerd in 1989. De IASB heeft medio 2006 een 
Discussion Paper (DP) gepubliceerd waarin de voor-
lopige visie op het verbeterde Conceptual Frame-
work is gepresenteerd (IASB, 2006). Dit DP maakte 
deel uit van het convergentie- en verbeterproject 
waarin de IASB en de Amerikaanse Financial Ac-
counting Standards Board (FASB) streven naar het 
onderling afstemmen en verbeteren van de richtlij-
nen en de Conceptual Frameworks voor financiële 
verslaggeving.6 Volgens planning is het gehele 
project afgerond in 2010. Eén van de onderdelen van 
dit nieuwe Framework is een IFRS-standaard voor 
fair value accounting, die gebaseerd zal zijn op SFAS 
157 van de FASB, getiteld Fair Value Measurements. 
Recentelijk is de Exposure Draft voor deze nieuwe 
standaard gepubliceerd. Hierin wordt fair value als 
volgt gedefinieerd:7 

Fair value is the price that would be received to sell an asset or 
paid to transfer a liability in an orderly transaction between 
market participants at the measurement date.

Met andere woorden, de fair value van een actief 
is gelijk aan de marktprijs in een normale trans-
actie, zonder sprake van dwang. De informatie die 
gebruikt moet worden om de prijs vast te stellen is 
ingedeeld in drie categorieën, levels 1 tot en met 3. 
Met level wordt de mate van objectiviteit aangege-
ven die mogelijk is bij het vaststellen van de fair 
value. Zo zijn level-1 fair values gebaseerd op ge-
noteerde prijzen in actieve markten voor identieke 
activa of passiva waartoe de entiteit toegang heeft, 
de zogeheten mark-to-marketwaardering. Level-2 
fair values zijn gebaseerd op informatie die direct of 
indirect observeerbaar is, zoals de verkoop van een 
vergelijkbaar materieel actief. Level-3 fair values 
zijn geheel of gedeeltelijk gebaseerd op niet (extern) 

Noten

4.  In tal van standaarden van de IASB wordt fair value als waarde-

ringsgrondslag genoemd en soms als enige waarderingsgrondslag 

voor bepaalde balansposten voorgeschreven. Volgens IAS 39 Finan-

cial Instruments is fair value (reële waarde) het bedrag waarvoor 

een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden 

afgewikkeld tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transac-

tie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn. 

5.  Een raamwerk (conceptual framework) is een geheel van algemeen 

aanvaarde theoretische principes die ten grondslag liggen aan 

een bepaald vakgebied. In het kader van financiële verslaglegging 

vormen deze theoretische principes de basis voor zowel de ontwik-

keling van nieuwe rapporteringspraktijken als de evaluatie van de 

bestaande praktijk (Dekker, 2005). In Nederland staat het Frame-

work bekend als het Stramien voor de opstelling en vormgeving 

van jaarrekeningen (Stramien).

Noten

6.  De herziening van het Framework behelst fundamentele aspecten 

van het financiële verslag, zoals de definitie van de rapporterende 

entiteit, de eindgebruiker, activa en passiva. Daarnaast worden 

in separate projecten zaken besproken als fair value, verschillende 

principes voor kleine versus grote ondernemingen en de vraag of 

de standaarden teruggebracht moeten worden tot enkele basis-

principes met grotere vrijheid bij de toepassing.

7.  De Exposure Draft van de IASB Fair Value Measurement is gepu-

bliceerd op 28 mei 2009, waarna commentaar mogelijk was tot 28 

september 2009. De definitieve standaard wordt halverwege 2010 

verwacht. 

‘Tijdens een  
crisis kunnen  
alternatieve 
prestatiemaat-
staven gewenst 
zijn’  
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observeerbare informatie en dus op aannames die 
de entiteit zou voeren om de activa of passiva te 
waarderen, inclusief aannamen over de risico’s die 
de entiteit loopt (mark-to-model). In concreto kan 
hierbij worden gedacht aan berekeningen van in-
directe opbrengstwaarde bij impairments (bijvoor-
beeld IAS 36 en IFRS 6), optiewaarderingsmodellen 
bij opties op aandelen (IFRS 2), discounted cash-
flowmodellen bij financiële instrumenten zonder 
actuele marktnotering en contantewaardebereke-
ningen bij voorzieningen (IAS 37) en pensioenen 
(IAS 19). De IASB is van mening dat dit zal leiden tot 
consistentie in het meten van de waarde van activa 
en daarmee ook de vergelijkbaarheid van onderne-
mingen zal vergroten. 

Fair value en stewardship
Onder historische kosten accounting is de netto 
winst, als maatstaf voor stewardship door het 
management, een maatstaf van het succes dat het 
management in de verslaggevingsperiode heeft 
gehad in het bemiddelen tussen inkoopmarkten en 
verkoopmarkten. Waardecreatie onder historische 
kosten ontstaat als gevolg van het proces van het 
inkopen van (economische) goederen van aanbie-
ders tegen inkoopprijs, het vervolgens transforme-
ren van deze goederen in het primaire proces van de 
entiteit en het ten slotte verkopen van de eindpro-
ducten aan klanten tegen de (hogere) verkoopprijs. 
Met andere woorden, waarde wordt gecreëerd door 
de onderneming, omdat zij succesvol bemiddelt 
tussen prijzen op de inkoop- en verkoopmarkten 
van goederen en diensten. De (contante) waarde 
van de verwachte opbrengsten van het onderne-
mingsplan wordt onder historische kosten niet 
gerapporteerd. Het jaarverslag rapporteert de 
vooruitgang die wordt geboekt in het uitvoeren van 
het ondernemingsplan, waarbij slechts waarde die 
gecreëerd wordt door daadwerkelijke transacties 
in de inkoop- en verkoopmarkt wordt gerappor-
teerd in de vorm van de netto winst. De winst- en 
verliesrekening behelst het toerekenen van kosten, 
de waarde die opgeofferd wordt in de inkooptrans-
actie, aan opbrengsten, de waarde die ontvangen 
wordt in de verkooptransactie. De balans bestaat 
hierbij voor een groot deel uit kosten die nog niet 
toegerekend zijn aan opbrengsten. Het zou dan ook 
beter zijn om te spreken van verslaggeving op basis 
van historische transacties in plaats van historische 
kosten. Stewardship van het management wordt 
beoordeeld op basis van de wijze waarop deze be-

middelt met de markten, en de primaire bron van 
informatie hieromtrent is de winst- en verliesreke-
ning (Penman, 2007). 

Fair value accounting vervangt de winst- en 
verliesrekening met de balans als belangrijkste 
bron van informatie over het stewardship van het 
management, door alle activa en passiva op de 
balans op te nemen volgens hun waarde voor de 
eigenaren (aandeelhouders). Fair value accounting 
kan vanuit drie verschillende perspectieven worden 
beschouwd:
~  als combinatiemodel, waarbij voor de waardering 

van hetzelfde actief, fair value afwisselend met 
historische kosten wordt gebruikt. Denk hierbij 
aan activa die tegen historische kosten worden 
opgenomen, maar vervolgens impaired worden;

~  fair value als entry value. Hierbij worden activa 
tegen vervangingswaarde geherwaardeerd, en 
wordt de winst bepaald op basis van current cost 
en ongerealiseerde winsten en verliezen; 

~  fair value als exit value. Activa worden elke fiscale 
periode geherwaardeerd tegen verkoopprijs en 
ongerealiseerde winsten en verliezen worden in 
de winst meegenomen. 

 
Langendijk (2005) oordeelt dat een oriëntatie op de 
inkoopmarkt en daar geldende inkoopprijzen niet 
onder het begrip fair value lijkt te vallen. In de de-
finitie van fair value van de IASB staat de onderne-
ming centraal die het actief of passief bezit, hetgeen 
leidt tot de vaststelling dat het gaat om een exit va-
lue (= verkoopmarkt waar verkoopprijzen tot stand 
komen) en niet om een entry value (= inkoopmarkt 
waar inkoopprijzen tot stand komen). Wel kan wor-
den geconstateerd dat de exit value van het actief of 
passief bij degene die het bezit (en verkoopt) gelijk is 
aan de entry value voor degene die het actief of pas-
sief koopt (exclusief transactiekosten).

Onder fair value accounting kan alle informa-
tie over de prestaties van het management van de 
balans worden afgelezen. De totale waarde die ge-
creëerd is, is het verschil tussen de openingswaarde 
van het eigen vermogen en de waarde aan het eind 
van de verslaggevingsperiode. Het verschil is tevens 
de winst in die periode en de winst- en verliesreke-
ning rapporteert dus het stewardship van het ma-
nagement in het creëren van waarde voor de aan-
deelhouders. Dit is in tegenstelling tot de winst- en 
verliesrekening op basis van historische kosten, 
die rapporteert over de waarde die gecreëerd wordt 
door de transacties in de verslaggevingsperiode. In 
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‘Fair value  
accounting is  
beter in staat om 
de kwaliteit van 
het stewardship 
van het  
management 
weer te geven’  
dit geval kan men stellen dat de waarde van activa 
en passiva onder fair value accounting de opportu-
nity cost van de manager beter benadert dan onder 
historische kosten accounting, aangezien fair value 
accounting de waarde aangeeft die de manager 
moet opofferen om een gelijkwaardig resultaat te 
behalen. Hiermee kan worden geconcludeerd dat, 
onder normale omstandigheden, de financiële ver-
slaggeving op basis van fair value accounting beter 
in staat is om de kwaliteit van het stewardship van 
het management weer te geven dan de financiële 
verslaggeving op basis van historische kosten. 

De financiële crisis
De onderliggende theorie van fair value accounting 
is gebaseerd op het beeld van de perfecte markt, die 
frictieloos is, observeerbaar voor iedereen en volle-
dige concurrentie kent. Echter, in de praktijk is de 
markt niet frictieloos, met als gevolg dat transac-
tieprijzen niet overeenkomen met de hypothetische 
fair value prijzen die in een perfecte markt ontstaan 
(Plantin et al., 2008). Dit geldt vooral voor activa 
waar nauwelijks een markt voor is, zoals langeter-
mijnleningen.

De financiële crisis van de afgelopen twee jaar 
heeft aangetoond hoe het ontberen van een perfecte 
markt tot inefficiënties in het stewardship van 
bedrijven met behulp van financiële verslaggeving 
kan leiden. Hierbij kan men denken aan de maat-
schappelijke discussie over de toekenning van bo-
nussen aan managers van verlieslijdende banken. 

In tijden van een financiële crisis is er veelal 
een gebrek aan liquiditeiten. Allen en Carletti 
(2008) tonen aan dat in dergelijke tijden de trans-
actieprijs niet per se de (contante) waarde van de 
opbrengsten van het verkochte actief weergeeft. 
In plaats daarvan is de transactieprijs bepaald door 
de hoeveelheid liquide middelen die beschikbaar 
zijn voor de kopers in de markt. De fair value prijs 
is dan geen goed signaal van de waardecreatie van 
het management. De waarde van activa gebaseerd 

op historische kostprijzen staat minder onder 
invloed van de signalen van de markt, daar de 
waarde bepaald wordt door transactieprijzen uit 
het verleden. In tijden van toename van de waarde 
van activa wordt de waardecreatie niet op de balans 
opgenomen. Dit kan leiden tot waardevernietigend 
gedrag van managers. Ze kunnen overgaan tot het 
verkopen van activa uitsluitend om de waardecre-
atie in de winst te boeken, bijvoorbeeld om een 
bonus te waarborgen. Fair value accounting gaat 
dit gedrag tegen, door de waardecreatie in de winst 
te reflecteren zonder de verkoop van het actief 
tegen exitprijzen. Echter, in tijden van dalingen 
van de fair value waarde van het actief door inef-
ficiënties in de markt, bijvoorbeeld als gevolg van 
een liquiditeitscrisis, worden managers afgerekend 
op basis van inefficiënte marktprijzen, ook al is er 
geen intentie om de activa te verkopen tegen dan 
geldende exitprijzen. Dit probleem wordt verergerd 
als door de daling van de waarde van de activa be-
drijven niet meer voldoen aan de kapitaalseisen die 
schuldeisers stellen bij het verschaffen van lenin-
gen. Bedrijven kunnen dan worden gedwongen ac-
tiva te verkopen, met lagere prijzen tot gevolg. Op 
deze wijze werkt fair value accounting pro-cyclisch 
ten nadele van managers die geïnvesteerd hebben 
in activa voor een lange periode. De voormalige 
CEO van AIG (American International Group), het 
bedrijf dat samen met Lehman Brothers het meest 
in opspraak is gekomen gedurende de financiële 
crisis, stelt dat fair value accounting de belang-
rijkste oorzaak is voor de neergang van het bedrijf 
(Kirchgaessner, 2008). 

Voor het management is dit vooral een pro-
bleem als er een korte tijdshorizon is, waarin het 
actief is (Dechow en Sloan, 1991). In dat geval zal 
een correctie van inefficiënte prijzen aan hen voor-
bijgaan. Fair value accounting kan er dan ook toe 
leiden dat managers afzien van projecten die een 
positieve contante waarde hebben op de langere ter-
mijn, uit vrees voor negatieve kortetermijneffecten 
op hun beloning en werkgelegenheid. In dit geval 
kan geconcludeerd worden dat fair value accoun-
ting mogelijk minder goed de kwaliteit van het ma-
nagement weergeeft. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat managers de mogelijkheid hebben om 
dit onbedoelde effect van fair value accounting 
te voorkomen, door gebruik te maken van level-3 
input binnen het fair value regime. In tijden van 
een financiële crisis kan fair value accounting het 
dus moeilijker maken om informatie uit de financi-
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ele verslaggeving te gebruiken voor de beoordeling 
van de kwaliteit van het stewardship van mana-
gers.8 Managers lopen het risico, in een financiële 
crisis, beoordeeld te worden op prestatiemaatstaven 
die effecten meenemen van transacties waarop de 
manager geen enkele invloed heeft. Dit kan hun 
beloning en hun positie op de arbeidsmarkt nadelig 
beïnvloeden en moet gezien worden als een onwen-
selijk effect van fair value accounting. 

Samenvatting en conclusie
In dit artikel is het effect van de financiële crisis 
op de rol van fair value accounting in het rappor-
teren over de stewardshiprol van het management 
van ondernemingen besproken. Centraal staat dat 
onder fair value accounting activa en passiva ge-
waardeerd worden tegen de reële waarde, zoals die 
gereflecteerd wordt door transacties op een markt 
voor identieke activa en passiva. Als er geen actieve 
markt is, wordt vertrouwd op schattingen door het 
management. De balans neemt hierbij de plaats in 
van de winst- en verliesrekening als primaire bron 
van informatie over de waarde die het management 
creëert in de verslaggevingsperiode. Deze infor-
matie kan van groot belang zijn voor de stakehol-
ders in het bedrijf, bijvoorbeeld bij het opstellen 
van beloningscontracten voor het management. 
Echter, in tijden van een financiële crisis kan de 
markt (tijdelijk) niet goed functioneren, met als 
gevolg prijsvorming die niet consistent is met de 
werkelijke onderliggende waarde van de activa en 
passiva. Hierdoor is het niet wenselijk om mana-
gers te beoordelen op maatstaven die komen uit een 
financieel verslaggevingssysteem dat gebaseerd is 

op fair value waarderingsgrondslagen. Alternatieve 
prestatiemaatstaven kunnen derhalve gewenst zijn 
tijdens een financiële crisis.
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Noot

8.  In deze situatie kan echter de informatiefunctie (‘decision use-

fulness’) van financiële verslaggeving wel hoog zijn. Aanhangers 

van fair value accounting stellen bijvoorbeeld dat de financiële 

verslaggeving onder historische kosten ondernemingen in staat 

stelt het rapporteren van slechte prestaties te vermijden. Hierdoor 

kunnen bijvoorbeeld banken met slechte leningen op de balans 

blijven bestaan, omdat ze niet gedwongen worden af te schrijven 

op deze leningen. Zo wordt gesteld dat de lage economische groei 

in Japan de afgelopen 15 jaar vermeden had kunnen worden 

als slechte banken gedwongen waren failliet te gaan. Door het 

afschrijven van slechte leningen te vermijden en de leningen 

tegen historische kosten op de balans te houden, bleven de slechte 

banken overeind zonder bestaansrecht. Dit gaat ten koste van een 

efficiënte werking van de kapitaalmarkt.


