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BAKGRUNN 

Myndighetene har tatt strenge skritt for å begrense og/eller forsinke spredningen av COVID-
19. I tillegg har oljeprisen falt dramatisk som forverrer situasjonen for mange bransjer. 

Resultatet av tiltakene og endrede rammebetingelser er betydelig forstyrrelse av driften og 
økt økonomisk usikkerhet for mange foretak. Verdier på eiendeler og valutakurser blir mer 
volatile, og vi ser en markert nedgang i risikofrie renter i utviklede økonomier. 

Disse hendelsene og betingelsene skaper en grad av usikkerhet og risiko som børsnoterte 
selskaper kanskje ikke har opplevd før, og kan føre til betydelige utfordringer ved 
rapportering av finansiell informasjon til markedet. Denne veiledningen fokuserer på de 
potensielle konsekvensene for finansiell rapportering ved rapportering av første kvartal pr 31. 
mars 2020. Veiledningen gir ikke en uttømmende oversikt, og det er viktig å vurdere 
effektene fra case til case ettersom effekten kan være vidt forskjellig fra foretak til foretak. 

FORMELLE FORHOLD 

RAPPORTERE Q1 - TALL? 

Vil flere selskaper benytte seg av muligheten til å ikke avlegge (full) kvartalsrapportering i Q1 
2020 som følge av COVID-19? I den forbindelse ønsker vi å minne på gjeldende IR-
anbefaling fra Oslo Børs (pkt. 2.1): 

Delårsrapport som offentliggjøres for første, tredje og fjerde kvartal, bør avlegges i 
samsvar med IAS 34 eller tilsvarende regnskapsstandarder for selskaper som 
rapporterer etter andre anerkjente regnskapsprinsipper tilsvarende IFRS.  

Alternativt anbefales det at selskapet offentligjør en noe forenklet delårsrapport som 
inneholder blant annet følgende: 

• Resultatoppstilling 

• Balanseoppstilling 

• Kontantstrømoppstilling 

• Noteinformasjon som vurderes som viktig for å bedømme selskapets stilling og 
resultat 

• Omtale av utvikling og resultat i perioden 

Regnskapsprinsipper som anvendes bør være i samsvar med IFRS eller tilsvarende 
for selskaper som rapporterer etter andre anerkjente regnskapsprinsipper tilsvarende 
IFRS. Delårsrapporten bør gi en samlet oversikt over selskapets stilling og resultat og 
være balansert. 

Det er ingen plikt å avlegge Q1 rapport, og dermed heller ingen tidsfrist. IR anbefalingen 
anbefaler dog innen 1,5 måned.  

Det er per 24. april 2020 ikke kommet endringer i IR-anbefalingen som følge av COVID-19. 

Selv om det kan være fristende å droppe rapportering for å benytte ressurser på øvrige 
viktige aktiviteter, vil det være et behov for og forventning fra brukerne til god og transparent 
informasjon.  

https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/42e0ddde977443653e8f7b9230a897fa/file/file/Oslo%20B%C3%B8rs%20IR%20anbefaling%202019%20no%20v3.1_WEB.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/42e0ddde977443653e8f7b9230a897fa/file/file/Oslo%20B%C3%B8rs%20IR%20anbefaling%202019%20no%20v3.1_WEB.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/42e0ddde977443653e8f7b9230a897fa/file/file/Oslo%20B%C3%B8rs%20IR%20anbefaling%202019%20no%20v3.1_WEB.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/42e0ddde977443653e8f7b9230a897fa/file/file/Oslo%20B%C3%B8rs%20IR%20anbefaling%202019%20no%20v3.1_WEB.pdf
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Det er viktig å huske på retningslinjene for alternative resultatmål (APM). Retningslinjene 
gjelder når foretak offentliggjør regulert informasjon etter rapporteringsdirektivet. Regulert 
informasjon omfatter både periodisk informasjonsplikt som års- og halvårsrapporter etter 
vphl. §§ 5-5 og 5-6, og løpende informasjonsplikt etter vphl. § 5-2. Offentliggjøring av Q1 tall 
kan inneholde innsideinformasjon og kan komme inn under definisjonen om løpende 
informasjonsplikt, og bli omfattet av retningslinjene for APM. Det inkluderer avstemminger, 
definisjoner, forklaring på bruk, sammenligningstall og ikke mer fremtredende plass enn 
IFRS tall. ESMA kom 17. april ut med oppdaterte Q&As knyttet til APMer og COVID-19. 
ESMA anbefaler å forbedre omtalen av COVID-19 effekter i stedet for å justere eller 
inkludere nye APMer. 

Et alternativ kan også være å ikke rapportere fullt resultatregnskap, men for eksempel 
stoppe ved EBITDA. Dette kan være en måte å unngå å foreta en svært krevende 
nedskrivningsvurdering, gitt manglende konsensus om hvor lang og dyp koronakrisen vil 
være. Hvis bare EBITDA vises, må EBITDA være en linje som normalt inkluderes i 
regnskapet for ikke å kreve avstemming. Vi forventer ikke at dette alternativet vil benyttes av 
veldig mange børsnoterte selskaper. 

 
Retningslinjene for APM § 31 sier:  

Where financial statements of the corresponding period are not going to be published, 
APMs should be reconciled to the most directly reconcilable line item, subtotal or total 
which would be included in those financial statements if they were published. The 
most directly reconcilable line item, subtotal or total used to reconcile the APM should 
be calculated and presented consistently with the corresponding line item, subtotal or 
total included in the issuer’s most recent published annual financial statements. 
 

For leietakere som har betydelig omfang av leieavtaler som er endret i Q1 forventes at 
endringene i IFRS 16 ikke kan brukes for Q1 rapporter som avlegges iht. IAS 34 før 
endringen er vedtatt, ventelig ved utgangen av mai. 

Se også avsnittet Gjenvinnbart beløp i nedskrivningstester (IAS 36) nedenfor. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

INFORMASJON OM FREMTIDSUTSIKTER/GUIDING OG INNSIDEINFORMASJON 

Med de store endringene i det økonomiske bildet som følge av COVID-19 vil vi også minne 
om punktet om fremtidsutsikter/guiding i IR-anbefalingen til Oslo Børs (pkt. 2.2). Der minnes 
det blant annet om at endringer i faktiske resultater målt opp mot selskapets tidligere 
kommuniserte oppfatninger, eller endring i tidligere offentliggjorte fremtidsutsikter/guiding, 
kan være informasjonspliktig informasjon. Enda viktigere er det kanskje at primærbrukerne 
av regnskapet forventer og har behov for guiding, helst på samme format som tidligere, slik 
at man kan se de lange trendene. 

I en IAS 34 delårsrapport er det krav om å beskrive betydelig utvikling, hendelser og 
transaksjoner etter balansedagen. Vi forventer at oppdatert status på COVID-19 effekter 
normalt vil være påkrevd å omtale. 

Hvis det ikke offentliggjøres en Q1 rapport eller presentasjon, kan det øke risikoen for at det 
foreligger ikke-publisert innsideinformasjon. 

Se også uttalelsen fra ESMA fra 11. mars, bl.a.: 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-new-qa-alternative-performance-measures-in-context-covid-19
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/42e0ddde977443653e8f7b9230a897fa/file/file/Oslo%20B%C3%B8rs%20IR%20anbefaling%202019%20no%20v3.1_WEB.pdf
https://www.oslobors.no/obnewsletter/download/42e0ddde977443653e8f7b9230a897fa/file/file/Oslo%20B%C3%B8rs%20IR%20anbefaling%202019%20no%20v3.1_WEB.pdf
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact
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Market disclosure – issuers should disclose as soon as possible any relevant 
significant information concerning the impacts of COVID-19 on their fundamentals, 
prospects or financial situation in accordance with their transparency obligations 
under the Market Abuse Regulation. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

MULIGE KONSEKVENSER FOR KVARTALSRAPPORTEN 

Vi har nedenfor gitt en oversikt over viktige områder som påvirkes av den pågående COVID-
19 krisen, for foretak som velger å avlegge IAS 34 delårsrapportering pr. 31. mars 2020. 
Effektene vil imidlertid variere fra bransje til bransje, og fra selskap til selskap. 

I tillegg til at regnskapstallene kan bli påvirket, er det også viktig at noteopplysningene 
reflekterer usikkerheten i tallene og om fremtiden, hendelser etter balansedagen og 
fremtidsutsikter. I nåværende situasjon er behov og krav til noteopplysninger generelt høy, 
og for enkelte opplysninger på høyde med, og noen ganger over, det selskapet har gitt i 
årsregnskapet. Delårsregnskapet er et supplement til årsregnskapet og skal oppdatere på 
nye forhold. I delårsregnskap for 2020 vil det være behov for en fyldig oppdatering på forhold 
omtalt i årsregnskapet for 2019, for nye forhold oppstått i 2020 og en oppdatering på 
fremtidsutsiktene i lys av COVID-19. 

Oversikten er ikke uttømmende og du finner også utfyllende informasjon på KPMGs 
internasjonale, eksterne COVID-19 portal. Vi anbefaler også vårt Webinar holdt 16. april og 
podcasten COVID-19 – Financial reporting implications. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

FORTSATT DRIFT 

Noen bransjer er hardere rammet enn andre, slik som reiseliv, hotell, kultur og idrett, 
detaljhandel (bortsett fra dagligvare), verdikjeder knyttet til bil- og oljeproduksjon, uteliv- og 
restaurantbransjen.  De økonomiske konsekvensene av COVID-19 er store for de fleste, og 
for mange kommer reduksjon i oljepris på toppen av dette. I tillegg hersker en generell 
usikkerhet i samfunnet og økonomien som påvirker alle. 

Ledelsen skal alltid vurdere om det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift til grunn 
ved utarbeidelsen av regnskapet. Under de rådende økonomiske omstendighetene blir 
ledelsens vurdering av forutsetningen om fortsatt drift svært viktig for mange selskaper. 
Omfanget av ledelsens vurdering avhenger av forholdene i hvert enkelt tilfelle, men generelt 
forventes det at flere må foreta mer omfattende vurderinger. Historisk lønnsom drift og 
tilgang til finansiering trenger ikke lenger være relevant. 

Kvartalsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, med mindre ledelsen 
enten har til hensikt å avvikle foretaket eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe 
realistisk alternativ til dette (IAS 1.25). I vurderingen skal ledelsen ta hensyn til all tilgjengelig 
informasjon om framtiden, uavhengig av om det er informasjon om forhold oppstått før eller 
etter balansedagen. Ledelsens vurdering stopper ikke på balansedagen, men må omfatte all 
tilgjengelig informasjon fram til styrets behandling av regnskapet. I kvartalsrapporten for Q1 
er perioden som skal hensyntas minst, men ikke er begrenset til, 31. mars 2021.  

Ledelsen må vurdere de potensielle implikasjonene COVID-19 har for selskapet, den 
økonomiske usikkerheten og markedsvolatiliteten. Det er viktig å forstå hvilken effekt 
koronapandemien har for selskapets drift og forventede kontantstrømmer. Det mest sentrale, 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/03/covid-19-financial-reporting-resource-centre.html
https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2020/04/cybertrusler-i-krisetider.html
https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2020/04/cybertrusler-i-krisetider.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/ifrstoday-podcast-covid-19.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/ifrstoday-podcast-covid-19.html
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i hvert fall på kort sikt, er å vurdere om selskapet har tilstrekkelig likviditet til å møte sine 
forpliktelser. I mange tilfeller vil det være behov for å utarbeide nye eller oppdaterte 
likviditetsbudsjetter. Dersom selskapet ikke har tilstrekkelig likvider eller at likviditeten er 
svak, må det vurderes  

• om ekstern finansiering er mulig, om det er behov for kapitaltilførsel fra eierne,  
• om det er sannsynlig å komme frem til akseptable løsninger i forhandlinger med 

kreditorer, 
• effektene av og realisme i å gjøre kostnadsreduserende tiltak osv.  

Eksisterende låneavtaler må også vurderes, om selskapet klarer å oppfylle eventuelle 
covenants og om det kan forventes økte kapitalkostnader, og hvilken effekt dette har for 
forutsetningen om fortsatt drift. 

For kortsiktige prognoser for 2020 (og kanskje 2021), vil resultat- og salgsbudsjetter 
utarbeidet i 2019, og nye prognoser fra januar og februar 2020, kunne være lite relevante og 
må oppdateres som følger av COVID-19. Forventet salg og marginer er for mange betydelig 
endret eller vesentlig mer usikre. I mange tilfeller vil det være aktuelt å vurdere ulike 
scenarioer og sensitiviteter. Eventuell kontantstøtte fra myndighetene for foretak som har 
hatt en betydelig nedgang i omsetning som følger av COVID-19, eller som er pålagt å stenge 
ned virksomheten midlertidig, må tas hensyn til i vurderingen. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

NOTEOPPLYSNINGER OM FORTSATT DRIFT 

Dersom ledelsen har kjennskap til hendelser eller forhold som kan så betydelig tvil om 
foretakets evne til fortsatt drift, skal det opplyses om denne usikkerheten. Det kan også være 
krav om å gi opplysninger når ledelsen konkluderer med at det ikke er vesentlig usikkerhet 
om fortsatt drift, men at ledelsen har utøvd betydelig skjønn for å komme til den 
konklusjonen, spesielt hvis det er endringer i forhold til forrige årsregnskap. Det forventes at 
det for delårsregnskapet for første kvartal 2020 vil være behov for at flere opplyser om 
usikkerhet om fortsatt drift og at omtalen blir mer omfattende enn i tidligere 
delårsregnskaper. 

Informasjonen skal være selskapsspesifikk og bør være konkret med hensyn til hvilke 
relevante konsekvenser COVID-19 har forårsaket og hva som kan forventes. Dette kan være 
rene finansielle forhold, så vel som konkrete operasjonelle forhold, for eksempel; 

• utfordringer med å få tilgang til innsatsfaktorer til bruk i produksjon eller 
tjenesteleveranser,  

• brudd på lånebetingelser,  
• brudd på kunde- eller leverandøravtaler,  
• endringer og økt prisvolatilitet for viktige innsatsfaktorer eller selskapets varer og 

tjenester,  
• endringer i likviditetsrisiko ved lavere inntjening som følge av koronaviruset, herunder 

hvordan ledelsens styrer likviditeten under det vanskelige økonomiske situasjonen, 
• konsekvenser for selskapets arbeidskapital, 
• tilgang på kapital og finansiering. 

I denne vurderingen av hva som skal vurderes og omtales kan risiko og veiledning knyttet til 
finansielle instrumenter være relevant. Forhold som likviditetsrisiko, kredittrisiko og prisrisiko, 
kan være vesentlige i Q1. 
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IFRS 7.33 krever at for hver type risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal det gis 
følgende opplysninger: 

a) risikoeksponeringer og hvordan disse oppstår, 
b) foretakets formål med, prinsipper for og prosesser for å håndtere risiko og hvilke metoder 

som benyttes til å måle risiko, og 
c) eventuelle endringer av bokstav a) eller b) fra forrige periode. 
 
I mange tilfeller vil det være krav om å gi disse opplysningene i kvartalsrapporten for Q1 (IAS 
34.15). Gis det slike opplysninger kan de måtte utvides sammenlignet med tidligere, og 
ledelsens respons som følger av COVID-19 bør omtales. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

REGNSKAPSFØRING AV TILTAKENE FRA MYNDIGHETENE 

Myndighetene har implementert en rekke tiltak for å hjelpe selskapene og for å stimulere 
økonomien. Offentlig støtte som oppfyller definisjonen av et offentlig tilskudd skal 
regnskapsføres etter spesifikke regler i IFRS (ofte IAS 20 Offentlige tilskudd eller IAS 12 
Inntektsskatt).  

All offentlig støtte som mottas må vurderes for å bestemme riktig regnskapsføring. Nedenfor 
diskuteres enkelte norske tilskuddsordninger innenfor omfanget av IAS 20. Selskaper som 
ikke tidligere har mottatt offentlige tilskudd, må kanskje utvikle nye regnskapsprinsipper og 
prosedyrer, og de nye offentlige ordningene kan kreve betydelig bruk av skjønn. 

Det følger av ISA 20 at offentlige tilskudd ikke skal innregnes før det er foreligger rimelig 
sikkerhet for at foretaket vil oppfylle vilkårene knyttet til tilskuddene, og tilskuddene vil bli 
mottatt. Offentlige tilskudd skal innregnes i resultatet på et systematisk grunnlag over de 
regnskapsperiodene foretaket innregner som kostnad de tilknyttede kostnadene som det 
offentlige tilskuddet skal kompensere for (IAS 20.12).  
 
Det er foreslått eller vedtatt ulike tiltakspakker fra det offentlige i forbindelse med 
koronapandemien, slik som kompensasjonsordninger for selskaper med stort omsetningsfall, 
statlige garantiordninger, lånefinansiering og betalingsutsettelser. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR SELSKAP MED STORT OMSETNINGSFALL 

Stortinget har vedtatt en kompensasjonsordningen for selskaper med et betydelig redusert 
omsetning som følger av COVID-19. Kompensasjonsordningen gjelder både bedrifter som 
har fått pålegg om å stenge sin virksomhet gjennom statlige smittevernvedtak, bedrifter som 
opplever at driften hemmes av manglende leveranser eller mangel på arbeidskraft som følge 
av virusutbruddet, og bedrifter som opplever svekket etterspørsel på grunn av 
virusutbruddet.  

På nærmere vilkår kan selskapene søke om å få dekket en andel av sine faste, uunngåelige 
kostnader. Ordningen skal gjelde for mars, april og mai 2020, og utbetalingene vil skje 
månedlig og etterskuddsvis. Det må søkes hver måned. 

Regjeringen la frem forslag om prinsipper for kompensasjonsordningen fredag 27. mars, og 
varslet samtidig at den ville komme tilbake med detaljer om ramme og avgrensning for 
ordningen påfølgende uke. Stortinget sluttet seg til de prinsipielle sidene ved forslaget tirsdag 
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31. mars. Nærmere detaljer ble presentert i Prop. 70 LS (2019-2020), som ble behandlet av 
Stortinget første gang 7. april 2020. Loven og forskriften med detaljene trådte i kraft 17. april. 

Virksomheten kan innregne offentlige tilskudd når det foreligger rimelig sikkerhet for at 
foretaket oppfyller vilkårene knyttet til tilskuddene og tilskuddene vil bli mottatt (IAS 20.7). 
IAS 20 er imidlertid taus om hvorvidt alle detaljene i ordningene må være vedtatt på 
balansedagen for at en ordning skal kunne innregnes, eller om det f. eks er tilstrekkelig at 
hovedlinjene i ordningen er klar og at det rimelig sikkerhet for at ordningen kommer på plass.  

Per 31. mars var det stort politisk flertall for en kompensasjonsordning, men detaljene i 
ordningen var ikke utarbeidet.  

Spørsmålet er om en ordning må være «i hovedsak vedtatt» (med analogi til IAS 12.46) for å 
kunne regnskapsføres per balansedato eller om det er tilstrekkelig med en lavere 
sannsynlighet, f. eks. (overveiende) sannsynlig. Dette blir særlig aktuelt for ordninger med en 
rask saksbehandling i krisetider. 

Det er vårt inntrykk at de fleste mener at ordningen ikke kan regnskapsføres per 31. mars, da 
detaljene i ordningen ikke var klare, ordningen var ikke endelig vedtatt og den måtte også 
innom ESA. 

Hvis det er snakk om vesentlige beløp, bør man uavhengig av tidspunktet for innregning, 
beskrive detaljer i ordningen og forutsetninger rundt regnskapsføringen godt i note. 

Presentasjon av offentlige støtteordninger i regnskapet 
Det følger av IAS 20.29 at tilskudd knyttet til resultatposter presenteres enten separat eller 
under en generell overskrift som "annen inntekt", eller som en ved at den tilknyttede 
kostnaden reduseres. Begge metoder anses som akseptable for presentasjon av tilskudd 
knyttet til resultat etter IFRS.  
 
Opplysninger om tilskuddet kan være nødvendig for å kunne forstå finansregnskapet 
ordentlig. Det er vanligvis hensiktsmessig å opplyse om virkningene av tilskuddet på 
inntekts- eller kostnadsposter som det kreves separat opplysning om (IAS 20.31). 
 
Siden selskapene ville pådratt seg disse kostnadene uavhengig av det offentlige tilskuddet, 
kan det være hensiktsmessig å presentere kompensasjonen som en inntekt. Dersom 
kompensasjonen ikke presenteres separat, bør det gis tilleggsopplysninger.  
 
Særlig om tilskuddsordninger for leasing og leie 
Det følger av forskrift til utfylling og gjennomføring av lov om midlertidig tilskuddsordning for 
foretak med stort omsetningsfall § 3-1 åttende ledd at ved «leasing og leie settes faste 
uunngåelige kostnader til leiebeløp fordelt jevnt over perioden leiebeløpet gjelder. Dette 
gjelder uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres på i virksomhetens regnskap og 
hvordan kostnaden skal periodiseres etter den regnskapsstandard virksomheten benytter.» 

I veiledningen på www.kompensasjonsordning.no fremgår det at «[k]ostnad for operasjonell 
og finansiell leasing kan føres her og periodiseres på samme måte som annen leiekostnad, 
uavhengig av hvilke poster leasingkostnaden føres på i næringsoppgaven, og uavhengig av 
hvordan leasingkostnaden periodiseres etter den regnskapsstandard foretaket benytter. Ved 
leasing skal altså periodens leiebeløp fordeles jevnt over perioden leasingen dekker». 

Det er uten betydning hva slags leasingavtale selskapet har inngått og hvordan den 
regnskapsføres. IFRS-rapporterende foretak anvender IFRS 16 og skal som hovedregel 
balanseføre alle leieavtaler (rett-til-bruk eiendel med motpost leieforpliktelse), også de som 
tradisjonelt har blitt behandlet som operasjonelle leieavtaler. For inngåtte leasingavtaler 

http://www.kompensasjonsordning.no/
http://www.kompensasjonsordning.no/
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kompenseres en andel av rentekostnaden, men også avdragsdelen selv om det ikke er en 
kostnad. Til sammenligning får ikke selskaper som har lånefinansiert maskiner mv. 
kompensert avdrag på lån, kun rentekostnaden. Kjøp på avbetaling behandles likt som 
lånefinansiert kjøp.  

Det er imidlertid ikke all leie som kompenseres. Det er foretakets faste, uunngåelige 
kostnader som kompenseres. Derfor skal den delen av leie- eller leasingkostnaden som 
utgjør variabel leie holdes utenfor. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

STATLIG GARANTIORDNING FOR LÅN TIL SELSKAPER 

Lov om garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter1 trådte i kraft 27. mars 2020. 
Loven skal styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom 
en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak. Ordningen skal sikre 
delvis statsgaranterte lån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av 
utbruddet av COVID-19. 

Garantiordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av hvert banklån. Garantien 
gjelder for lån innvilget av finansforetak før 1. juni 2020. Den 2. april ble det også åpnet for 
større bedrifter gjennom en endring av forskriften.2 

Låntaker plikter å betale en garantiprovisjon. Størrelsen er nærmere bestemt i forskriften. En 
eventuell fordel for selskapet ved at det ikke betales en garantiprovisjon på markedsvilkår, 
skal regnskapsføres som et offentlig tilskudd i samsvar med IAS 20. Fordelen fastsettes ved 
å sammenligne mottatt beløp med virkelig verdi av lånet uten statsgarantien. Dersom 
fordelen er uvesentlig er det ikke krav om at den regnskapsføres. 

Et vilkår for å kunne ta opp statsgaranterte lån, er at selskapet på grunn av COVID-19-
utbruddet står overfor en akutt likviditetsmangel. Dette vilkåret er oppfylt dersom selskapet 
ellers ikke hadde hatt tilgang til lån fra finansforetak til dekning av utgifter og investeringer 
som er nødvendige for å sikre videre drift i lånets løpetid og hovedårsaken til 
likviditetsmangelen er direkte eller indirekte virkninger av COVID-19-utbruddet. 

På grunn av dette vil fordelen trolig havne utenfor definisjonen av offentlige tilskudd i IAS 
20.3, siden fordelen vil være en offentlig støtte som det med rimelighet ikke kan tilordnes en 
verdi til (IAS 20.34). Betydningen av fordelen i eksemplene ovenfor kan være slik at 
opplysninger om støttens art, omfang og varighet vil være nødvendig for at finansregnskapet 
ikke skal være misvisende. 

Selve lånet regnskapsføres i samsvar med IFRS 9. Mer om rentefordel, se nedenfor. 

En annet eksempel på en statlig ordning er garantiordningen for luftfart, hvor rammen på 6 
mrd er rettet mot Norwegian (3 mrd), SAS (1,5 mrd) og resterende 1,5 mrd mot Widerøe og 
øvrige selskaper med norsk driftstillatelse. Lån til selskapene garanteres med opptil 90 
prosent av staten. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

                                                           
1 Lov: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-03-27-14 
 
2 Forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490 
 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-03-27-14
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2020-03-27-14
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-490
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LÅN FRA INNOVASJON NORGE 

Innovasjon Norge har fått bevilget ytterligere midler og har iverksatt en rekke tiltak i 
forbindelse med korona-krisen. Eksempelvis har Innovasjon Norge satt ned renten mer enn 
endringen i styringsrenten og stiller mindre krav til sikkerhet enn de gjorde tidligere. På 
tilsvarende måte som garantiprovisjonen, vil fordelen ved opptak av et lån med en rente 
under markedsrente (markedsvilkår), regnskapsføres i samsvar med IAS 20.  

Selskaper som er i økonomiske vanskeligheter vil kanskje ikke ha låneevne eller måtte 
inngått avtaler med høye finansieringsutgifter. Offentlig tilskudd etter IAS 20.3 omfatter ikke 
offentlig støtte som det med rimelighet ikke kan tilordnes en verdi til (IAS 20.34). Dersom 
selskapet ikke har låneevne vil denne komme til anvendelse. I slike tilfeller vil det ikke 
innregnes et offentlig tilskudd, men selskapet må gi noteopplysninger. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

VERDSETTELSE AV IKKE-FINANSIELLE EIENDELER 

Effektene på verdsettelse av eiendelene kan være som følger: 

VIRKELIG VERDI (IFRS 13) 

For virkelig verdi målt i nivå 1 vil både måling og noteopplysninger i de fleste tilfeller være 
relativt uproblematiske, da nivå 1 verdier er markedspriser for den aktuelle eiendels- eller 
gjeldspost.  

Den andre ytterkanten er nivå 3 målinger (estimater basert på metoder med utstrakt bruk av 
skjønn, estimater og ikke-observerbare inndata), vil det være store utfordringer både  å 
foreta oppdaterte målinger og gi relevante og gode noteopplysninger. 

De viktigste “ikke-observerbare inndataene”  i virkelig verdi vurderinger er; 

• Økonomisk aktivitetsnivå (globalt, nasjonalt, for bransjen og for det spesifikke 
selskap) 

• Prognoseusikkerhet, særlig på kort sikt (hvor dyp og lang blir krisen, og kommer man 
tilbake til “normalen”?) 

• Råvare- og valutarisiko 
• Diskonteringsrente 

For mange brukere vil god noteinformasjon om anvendte metoder, beskrivelse av de 
viktigste forutsetningene, både hvilke verdier som er valgt og sensitiviteter knyttet til dem, 
være vel så viktig som de virkelige verdier selskapet har beregnet og eventuelt 
regnskapsført. I noteinformasjonen er det også viktig å bygge en bro mellom de vurderinger 
man har gjort i delårsrapporteringen og de vurderinger man gjorde i årsregnskapet. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

GJENVINNBART BELØP I NEDSKRIVNINGSTESTER (IAS 36) 

COVID-19 situasjonen vi er oppe i nå vil kunne føre med seg en eller flere 
nedskrivningsindikatorer, som utløser behovet for å gjennomføre nedskrivningstest(er).  Det 
kan eksempelvis være følgende:  
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• børsverdien er redusert til under bokført verdi av egenkapitalen  
• vesentlig reduksjon i pris og/eller etterspørselen etter foretakets varer og/eller 

tjenester   
• avdelinger eller salgssteder legges ned midlertidig, f.eks. som følger av påbud fra 

myndighetene, eller permanent  
• foretak som har høy etterspørsel etter sine varer og/eller tjenester kan ha utfordringer 

som følge av at ansatte enten er sykemeldt eller ikke kan oppholde seg der 
aktiviteten må gjennomføres, eller det kan være at foretaket ikke får de forsyningene 
de trenger fra sine leverandører   

Ved vurderingen av om det som følge av COVID-19 situasjonen foreligger indikatorer, eller i 
selve testen, må foretaket også vurdere om det er forhold som går andre veien. 
Myndighetenes krisepakker kan gjøre behovet for nedskrivningstester og faktiske 
nedskrivninger mindre enn det ellers ville vært. Hvor mye man hadde “å gå på” (“headroom“) 
i nedskrivningstesten i 2019, kan også påvirke vurderingen av omfanget av testing for 
nedskrivning i Q1.   

Det bør foretas en helhetlig vurdering – det er ikke gitt at eksistensen av én 
nedskrivningsindikator nødvendiggjør en nedskrivningstest. Det vil være varierende grad av 
indikatorer fra bransje til bransje og foretak til foretak. For enkelte kan situasjonen gi svært 
alvorlige følger, mens for andre foretak vil det kunne medføre kun en midlertidig reduksjon i 
aktivitetsnivået, med varierende kortvarig effekt. Det kan også være tilfeller der det for deler 
av virksomhetens (grupper av) kontantgenererende enheter foreligger nedskrivnings-
indikatorer, mens det for andre deler av virksomheten ikke foreligger slike indikatorer.  

Usikkerheten knyttet til hvor lenge situasjonen vil vare, og de langsiktige effektene, gjør 
vurderingene ekstra utfordrende. Selv om opphavet til dagens krise ikke er noe vi har 
opplevd før, har det vært ulike kriser tidligere. Når man er i krisen, er det vanskelig å se 
utgangen eller effekten av den. Erfaringsmessig har samfunn og foretak etter noe tid kommet 
tilbake til «normalen», noen styrket, men også noen vil bukke under. Per definisjon vil økt 
usikkerhet gi verdireduksjon om en skulle realisert en eiendel i dag, men det betyr ikke 
automatisk at det er riktig nå å endre det langsiktige bildet. God dokumentasjon av, og 
åpenhet om de vurderingene foretaket foretar er viktig.  

Beregning av gjenvinnbart beløp  
Dersom det konkluderes med at en nedskrivningstest er påkrevd, skal det beregnes 
gjenvinnbart beløp, som er det høyeste av bruksverdien og virkelig verdi fratrukket 
avhendingsutgifter (se avsnittet Virkelig verdi (IFRS 13) ovenfor). Kun i de tilfellene 
gjenvinnbart beløp er lavere enn bokført verdi, skal det foretas nedskrivning.   

Ved beregning av bruksverdien skal et foretak (jf. IAS 36.33 a):  

(…) base cash flow projections on reasonable and supportable assumptions that 
represent management's best estimate of the range of economic conditions that will 
exist over the remaining useful life of the asset. Greater weight shall be given to 
external evidence.  

Følgende kan være relevante å vurdere (ikke uttømmende liste):  

• Hvilken effekt får de innførte restriksjonene på inngående og utgående 
kontantstrømmer?  

• Hvilke offentlige støttetiltak vil foretaket dra nytte av, og hva er effekten?  
• Hvor lenge kommer det til å være restriksjoner som følge av COVID-19?  
• Hvordan blir den økonomiske kurven etter at COVID-19 er under kontroll?  
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• Blir det en «ketchupeffekt», hvor det tapte tas raskt igjen?  
• Kommer kundene til å endre atferd på lengre sikt også?  
• Skal levetiden på eiendelene justeres?  
• Hvordan påvirkes diskonteringsrenten?  
• Hvilken intern og ekstern informasjon har vi tilgjengelig for å gjennomføre best mulig 

estimering av kontantstrømmene?  

Effektene av COVID-19 situasjonen kan være veldig vanskelig, om ikke umulig, å tallfeste. 
Det vil være veldig krevende å estimere hvor lang og dyp krisen som følge av COVID-19 vil 
være. I tillegg vet vi ikke hvordan det ser ut “på den andre siden” og per i dag er det liten 
konsensus om dette. Foretakene må imidlertid forsøke å modellere så godt som mulig. Det 
kan være aktuelt å legge til grunn en forventet kontantstrøm tilnærming (“expected cash flow 
approach») som baserer seg på sannsynlighetsvektede framskrivninger av kontantstrømmer 
(IAS 36.A4-A14), i stedet for en metode hvor de mest sannsynlige kontantstrømmene legges 
til grunn. Uansett hvilken metode som benyttes er det som vanlig viktig å påse at den enkelte 
risiko kun reflekteres ett sted; enten i diskonteringsrenten eller i de estimerte 
kontantstrømmene. Pass også på konsistens mellom estimatene. Reduseres f.eks. estimerte 
lønnsutgifter, kan det antas at det også vil være effekter som følge av eventuell redusert 
produksjon og salgsinntekter. 

For Q1 er det forholdene på balansedagen (normalt 31. mars) som skal legges til grunn, og 
hvilke estimater en ville gjort basert på faktum, forhold og forventninger på denne datoen.  

Når det gjelder den langsiktige delen av estimerte kontantstrømmer som ligger til grunn for 
gjenvinnbart beløp, kan det være at mangel av oversikt og konsensus bety at det ikke er 
grunnlag for å gjøre vesentlige justeringer av de langsiktige estimatene som ble lagt til grunn 
for årsregnskapet pr. 31. desember 2019. Det foreligger ulike eksterne rapporter, analyser og 
synspunkter om hvor lenge situasjonen er ventet å vare, forventninger til effekter for ulike 
bransjer. Dog er det ingen som kan sies å sitte med fasit. Med den usikkerheten vi har nå, 
kan det være for tidlig å legge til grunn en vesentlig effekt på kontantstrømmene lenger frem i 
tid. Kanskje vil de langsiktige effektene bli klarere i løpet av andre eller tredje kvartal. Selv 
om en gjør nedskrivninger nå, kan foretatte nedskrivninger unntatt for goodwill måtte 
reverseres i senere perioder. Det kan nevnes at ESMA knyttet til IFRS 9 vurderinger for 
banker bl.a. har uttalt at det kan være aktuelt å legge større vekt på «long-term stable 
outlook as evidenced by past experience and take into account the relief measures granted 
by public authorities». Videre kom European Central Bank (ECB) 1. april 2020 med følgende 
kommentar angående lengden på krisen:  

When using specific period forecasts for estimates as of the first quarter of 2020, we 
consider that significant institutions should: 

•exercise an informed judgement about a potential rebound of the economy to 
the long-term trend, taking into account that the ECB would not object to any 
judgement that this rebound might occur within 2020 given the current level of 
uncertainty. 

Ovennevnte vil selvsagt ikke gjelde foretaksspesifikke effekter som f.eks. gjennomført eller 
planlagt nedleggelse av fabrikker. Slike spesifikke forhold må reflekteres i 
nedskrivningsvurderingene pr. 31. mars. Det bør også tas hensyn til den bransje en er i, og 
tilgjengeligheten av langsiktige estimater, for eksempel for prisen av den varen foretaket 
selger. Videre bør det foretas oppdatering av de kortsiktige kontantstrømmene, ved å 
vurdere hva som er beste estimat av de kortvarige effektene.   

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-covid-19
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-guidance-accounting-implications-covid-19
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/html/index.en.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/letterstobanks/html/index.en.html
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NETTO REALISASJONSVERDI BEHOLDNINGER (IAS 2) 

Noen foretak vil oppleve reduserte priser og etterspørsel. Videre kan enkelte også få økte 
produksjonsutgifter som følge av for eksempel økte innkjøpspriser eller valutakurser, som 
kan øke beregnede utgifter for ferdigstillelse. I den forbindelse må det vurderes om (deler av) 
varelageret må skrives ned til netto realisasjonsverdi. Dette kan være utfordrende, og 
innebære stor grad av skjønn. I den forbindelse minner vi om IAS 2.30: 

Estimater på netto realisasjonsverdi baseres på de mest pålitelige opplysningene 
som foreligger når estimatene foretas, om hva beholdningene forventes å innbringe. 
Ved slike estimater tas det hensyn til svingninger i priser eller utgifter som er direkte 
knyttet til hendelser som inntreffer etter slutten av perioden, såframt slike hendelser 
bekrefter forhold som forelå ved slutten av perioden. 

Presiseringen i den siste setningen er viktig. Det er bare observasjoner etter balansedato 
som “bekrefter forhold som forelå ved slutten av perioden”. I 2020 blir det spesielt viktig å 
ikke hensynta forhold som ikke var tilstede på balansedato.  

Vær også oppmerksom på bestemmelsen i IAS 2.13 knyttet til fordeling av faste fellesutgifter 
ved produksjon av varer. Reduseres produksjonen vesentlig for en periode, kan ikke 
foretaket allokere alle de faste produksjonsutgiftene til det lavere antallet produserte enheter. 
De faste produksjonsutgifter, som i en normalsituasjon allokeres til de nå ikke-produserte 
enhetene, må i en slik situasjon i stedet kostnadsføres direkte. Stoppes produksjonen helt 
blir det ikke noe varelager å allokere til, så da blir det full kostnadsføring. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

RESULTATSKATT (IAS 12) 

Det er flere forhold knyttet til resultatskatt som må tenkes gjennom for Q1 2020. 

Vil det skattemessige underskuddet som påløpte i 1. kvartal kunne føre til tilbakebetaling av 
betalbar skatt for 2018 og 2019, gjennom ordningen som ble etablert i mars som en del av 
krisepakkene i forbindelse med COVID-19 krisen).  

For internasjonale konserner vil ulike krisepakker fra myndighetene vurderes nøye, både 
med hensyn til hvilken standard som er relevant (hovedkandidatene er IAS 20 Offentlige 
tilskudd og IAS 12 Resultatskatt), og når ordningene skal innregnes. Hvis IAS 12 anvendes 
vil «i hovedsak vedtatt» kriteriet i IAS 12.46 være sentralt. 

Vil utsatt skattefordel (fortsatt) kunne balanseføres knyttet til tidligere års underskudd, og 
årets underskudd som ikke dekkes av punktet over? Her vil det være sentralt at det kan 
sannsynliggjøres at det vil være fremtidige skattemessige overskudd som gjør at selskapet 
kan nyttiggjøre seg skattefordelen. I dagens situasjon vil estimatene av fremtidige 
skattemessige overskudd kunne påvirkes av 

• Endringer i forventede driftsresultater gjennom redusert salg og/eller økte kostnader 
• Endringer i selskapets skattestrategi 
• Endret skatteregler, og andre myndighetstiltak som skal behandles etter IAS 12 

Inntektsskatt (se avsnittet over)  
• Endringer i selskapets strategi for å motta utbytte fra datterselskaper kan medføre 

høyre skattemessig overskudd og at flere utsatte skatteforpliktelser blir innregnet 
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Forutsetningene som legges til grunn i estimatene for fremtidig skattemessig overskudd må 
være konsistente med andre forutsetninger selskapet benytter, f. eks. i forbindelse med 
nedskrivningstester. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

FINANSIELLE INSTRUMENTER 

AVSETNING TAP PÅ KUNDEFORDRINGER 

Selskaper skal etter IFRS 9 avsette for forventede kredittap på fordringer basert på enten en 
horisont på 12 måneder eller hele livstiden på instrumentet. Ved større usikkerhet må 
eksisterende modeller og estimater vurderes endres, spesielt om de er basert på historisk 
data som ikke lenger gir et representativt bilde av situasjonen fremover. Det kan også være 
aktuelt å segmentere porteføljen da forskjellige bransjer er rammet i varierende grad.  

Se også Finanstilsynets veiledning til banker:   

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ifrs-9-og-covid-19-bankers-
regnskapsforing-av-forventet-kredittap-i-1.-kvartal-2020/ 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

SIKRINGSBOKFØRING 

De største effektene er knyttet til betydelige verdiendringer på sikringsinstrumenter grunnet 
utviklinger i valutakurser og råvarepriser, usikkerhet i fremtidige leveranser samt økt 
kredittrisiko.  

Der selskapene sikrer rimelig sikre fremtidige transaksjoner («highly probable transactions») 
kan usikkerhet gi betydelige resultateffekter om de ikke lenger anses som sannsynlige da 
sikringsreserver må reklassifiseres. I tillegg vil utsettelser gi utfordrende vurderinger. 
Verdiendringer som følge av kredittrisiko er også et opphav til ineffektivitet.  

Vi har oppsummert punktene i en artikkel utgitt tidligere; Sikringsbokføring i vanskelige tider 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

EGET BRUK KONTRAKTER 

Kontrakter som ellers oppfyller kriteriene til et derivat, klassifiseres likevel ikke som dette om 
kontrakten gjelder varer og input i egen produksjon. Et typisk eksempel er en langsiktig 
strømkontrakt med fast volum og pris. Om produksjonen reduseres kan selskapet sitte igjen 
med volum i strømkontrakten som selges eksternt og ikke lenger går til eget bruk. De må 
derfor vurderes om de fortsatt oppfyller kriteriene til en eget bruk kontrakt eller om kontrakten 
må føres til virkelig verdi. Tilsvarende vil kunne gjelde for andre råvarekontrakter.  

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

MODIFIKASJON AV LÅNEBETINGELSER 

Usikre finansielle tider kan føre til flere refinansieringsavtaler som kan påvirke rente, forfall, 
avdrag eller konverteringsretter. Ved modifikasjon av lånebetingelser må selskapet vurdere 
om de er så vesentlige at lånet fraregnes i sin helhet. Dette gjøres både kvantitativt, ved å 

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ifrs-9-og-covid-19-bankers-regnskapsforing-av-forventet-kredittap-i-1.-kvartal-2020/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ifrs-9-og-covid-19-bankers-regnskapsforing-av-forventet-kredittap-i-1.-kvartal-2020/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ifrs-9-og-covid-19-bankers-regnskapsforing-av-forventet-kredittap-i-1.-kvartal-2020/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/ifrs-9-og-covid-19-bankers-regnskapsforing-av-forventet-kredittap-i-1.-kvartal-2020/
https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2020/03/sikringsbokforing-i-vanskelige-tider.html
https://home.kpmg/no/nb/home/nyheter-og-innsikt/2020/03/sikringsbokforing-i-vanskelige-tider.html
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teste om verdi på lånet endres med over 10%, samt kvalitative faktorer. Bokføringen vil 
avhenge av denne vurderingen hvor en fraregning har størst resultatmessig effekt.  

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

BRUDD PÅ LÅNEBETINGELSER 

Foretaket kan være i brudd på lånebetingelser pr. 31. mars, som oppdages først ved testing 
som skal leveres til långiver etter 31. mars. Hvis testen er basert på finansielle forhold på, 
eller før 31. mars, vil et brudd som medfører at långiver kan kreve tilbakebetaling av lånet 
bety klassifisering som kortsiktig pr. 31. mars. Dette selv om foretaket har en periode å fikse 
bruddet på, eller har mottatt et fritak etter 31. mars. Hvis foretaket før 31. mars har fått 
periode til å fikse bruddet på mer enn 12 måneder etter 31. mars, eller fått en endring i 
avtalen hvor långiver har frasagt sett retten til å hevde bruddet pr. 31. mars, vil lånet 
fremdeles kunne være langsiktig. Hvis avtalen er slik at testen skal baseres på forhold etter 
31. mars og långiver ikke kan hevde brudd per 31. mars, vil det normalt ikke ha betydning 
om foretaket forventer at det vil komme i brudd ved den senere testen. Dette er juridiske 
vurderinger. Det er også viktig å forstå låneavtalen. Hvis for eksempel en låneavtale sier at 
foretaket ikke kan trekke mer på en langsiktig fasilitet enn at det til enhver tid er sikkerhet 
innenfor en viss prosent av varelager eller kundefordringer, så kan et brudd bety at det bare 
er overskytende som kan kreves tilbakebetalt, og ikke hele lånet. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen 

LEIEAVTALER (IFRS 16) 

Mange leietakere forsøker å få til avtaler med utleier om lettelser i leiebetalingene. Det kan 
være i form av engangsreduksjoner i leie, reduksjon for en periode, eller endre formen for 
leieberegning, f.eks. fra fast til variabel leie. Det er viktig å skille mellom revurderinger og 
modifiseringer for korrekt regnskapsførsel. IASB er også i ferd med å foreslå en hasteendring 
i IFRS 16, hvor reduksjon i leie for 2020 som følge av COVID-19 kan regnskapsføres som 
variabel leie som nevnt nedenfor. 

Revurderinger er justering av leiebetalinger fra kontraktsmessige leiejusteringsmekanismer, 
og en revurdering om leietaker er rimelig sikker på å utøve (eller ikke utøve) en opsjon i den 
opprinnelige kontrakten. For leietaker kan dette illustreres som følger: 

 

* Hvis innregnet beløp blir redusert til null, skal ytterligere reduksjoner innregnes i resultatet. 

Det må vurderes om en endring relateres til betingelser i kontrakten, f.eks. force majeure 
klausuler eller lover og reguleringer knyttet til kontrakten. En reduksjon i leien basert på 
betingelser i den opprinnelige kontrakten vil oftest være å anse som variabel leie, som blir 
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resultatført av både leietaker og utleier i den perioden den gjelder for. I disse usikre tider kan 
leietaker endre sin vurdering knyttet til opsjons- og oppsigelsesklausuler. Før en endring 
faktisk skjer, er det imidlertid bare dersom det inntreffer enten en vesentlig hendelse eller en 
vesentlig endring i forhold som er innenfor leietakers kontroll som gjør at leietaker skal gjøre 
en ny vurdering. Koronaviruset og redusert oljepris kan ha skapt betydelig usikkerhet for 
leietaker. Imidlertid antar vi at det isolert sett ikke tilfredsstiller kravet om at det skal være 
forhold innenfor leietakers kontroll. Hvis leietaker imidlertid har truffet tiltak, for eksempel satt 
i gang en nedbemanning eller stengt en fabrikk, kan det være at kravene er oppfylte for å 
gjøre en ny vurdering. En ny beregning skal gjøres med oppdatert diskonteringsrente, og vil 
endre leieforpliktelse og bruksretteiendel. Utleier vil generelt ikke endre vurderingen av 
leieperioden før en endring eventuelt skjer.  

Dette skiller seg regnskapsmessig fra modifiseringer. Modifiseringer er endringer grunnet 
reforhandling av original kontrakt. Eksempler på dette er:  

• Omfanget økes med ytterligere bruksrettseiendeler eller forlenge leieperioden.
• Omfanget reduseres ved å fjerne bruksrettseiendeler eller korte ned leieperioden.
• Vederlaget endres ved å øke leiebetalingene eller redusere leiebetalingene

Regnskapsføring av ulike modifiseringer kan for leietaker illustreres som følger: 

En leietaker som oppnår reduksjon i leiebetalinger uten endring i omfang av leieobjektet 
(lengde eller mengde) som ikke er basert på betingelser i den opprinnelige kontrakten vil 
måle leieforpliktelse på nytt og endre bruksretteiendelen tilsvarende som forpliktelsen 
endres. Slik IFRS 16 er per 24. april 2020 vil det også gjelde slike endringer som følge av 
COVID-19. Som nevnt jobber IASB med en endring i IFRS 16 som forventes å være klar i 
slutten av mai, og som må vedtas av EU før den kan tas i bruk. Endringen er at leietaker kan 
velge å anse reduksjon i leie for 2020 som følge av COVID-19 som variabel leie innenfor en 
revurdering. Utleier vil ikke få denne valgmuligheten. Endringen kan ikke benyttes dersom 
kvartalsrapporteringen for Q1 i samsvar IAS 34 avlegges før dette tidspunktet. Endringen er 
foreslått å gis tilbakevirkende effekt for regnskapsåret, uten å kreve omarbeiding av 
sammenligningstall for tidligere regnskapsår (som bare ville vært aktuelt for de som har 
årsavslutning etter 31.12). Lytt til KPMGs podcast Rent concessions – proposed relief for 
lessees for ytterligere detaljer om den foreslåtte endringen. 

Hvis en endring allikevel regnskapsføres som en modifisering, skal leietaker gjøre 
beregningene basert på en oppdatert diskonteringssats. Leietaker må oftest bruke marginal 
lånerente på ikrafttredelsestidspunktet. Risikofri rente er generelt redusert, men 
kredittrisikopremien for leietaker kan ha økt, slik at nettoeffekt på renten er usikker. Vi antar 
at den marginale lånerenten referer til et lån uten garanti fra myndighetene, da en slik garanti 
skal separeres og innregnes som offentlig tilskudd. 

https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2020/04/leases-rent-concessions-ifrs16.html
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Utleier vil for en slik modifisering av en operasjonell leieavtale beregne lineær leieinntekt på 
nytt. Mens for en finansiell leieavtale må det vurderes om endringen ville medført at 
leieavtalen hadde vært operasjonell om de endrede betingelsene hadde vært til stede ved 
inngåelsen. Hvis den hadde vært operasjonell, er det en terminering og etablering av en ny 
leieavtale. Hvis ikke, blir regnskapsføringen i henhold til IFRS 9. 

En endring som er modifisering skal ikke innregnes før begge parter godkjenner en endring 
av leieavtalen (ikrafttredelsestidspunktet). Vi forventer at en endring ikke vil innregnes før 
endringen er avklart og juridisk bindende for partene. 

Vi anbefaler å vurdere om endringen i leieavtalen kan bli vesentlig, og minner om IAS  8 
Regnskapsprinsipper, endringer i regnskapsmessige estimater og feil punkt nr. 8. 

Bruksrettseiendeler følger reglene i IAS 36 knyttet til verdifall. Det er viktig å være bevisst på 
hva som er vurderingsenheten, om en leieavtale (eller del av) skal vurderes separat eller 
som del av en større kontantgenererende enhet. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

ER FORPLIKTELSENE FULLSTENDIG? 

COVID-19 situasjonen kan ha flere effekter på gjeldssiden av balansen. Nedenfor har vi tatt 
for oss noen sentrale problemstillinger, som ikke er dekket i eget tema ellers i dette 
nyhetsbrevet. 

TAPSBRINGENDE KONTRAKTER – SKAL DET FORETAS AVSETNING? 

IAS 37 definerer tapsbringende kontrakter som følger: 

en kontrakt der de uunngåelige utgiftene ved å oppfylle pliktene i henhold til 
kontrakten overstiger de økonomiske fordelene som forventes å bli mottatt i henhold 
til samme kontrakt. 

De uunngåelige utgiftene er det laveste av de netto utgiftene som påløper for å fullføre 
kontrakten og utgifter ved å terminere kontrakten. Foretak som kan ha tapsbringende 
kontrakter må lese kontrakten nøye og vurdere de ulike betingelsene, herunder også vurdere 
om det foreligger force majeure klausul og i så fall hvilken effekt den har. 

Ved vurdering av hvorvidt foretaket har en eller flere tapsbringende kontrakter, er det viktig å 
påse konsistens mellom forutsetningene i denne vurderingen og lignende vurderinger som 
f.eks. nedskrivningstest for ikke-finansielle eiendeler og fortsatt drift vurderinger.

Husk også på at ved avsetning for tapsbringende kontrakter skal det ikke avsettes for 
fremtidige driftstap. Dette kan være krevende å holde adskilt.  

Videre, før en separat avsetning for en tapsbringende kontrakt fastsettes, innregner et 
foretak eventuelle tap ved verdifall som har skjedd for eiendeler tilordnet den aktuelle 
kontrakten 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

BØTER 

Et foretak kan ha en eller flere kontrakter eller lovbestemmelser de ikke er i stand til å 
overholde. Før det avsettes for mulige bøter er det viktig å vurdere hvorvidt det kan 
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påberopes force majeure. Juridisk bistand kan være påkrevd for å gjennomføre en slik 
vurdering. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

NÅR SKAL DET AVSETTES FOR OMSTRUKTURERING? 

Det må både foreligge en detaljert plan for omstruktureringen, og selskapet må ha skapt en 
berettiget forventning hos dem som berøres av omstruktureringen om at omstruktureringen 
skal utføres (kommunisert), ved å begynne å gjennomføre planen eller ved å kunngjøre 
hovedtrekkene i omstruktureringen for dem som berøres av den (jf. IAS 37.72). Hvis ansatte 
som gruppe er representert i styret kan et styrevedtak ha oppfylt kravet om å være 
kommunisert. Dersom foretaket ikke har kommet så langt pr. 31. mars 2020, skal det ikke 
avsettes for omstrukturering på denne balansedatoen, men noteopplysning kan være aktuelt. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

INNTEKTER FRA KONTRAKTER MED KUNDER (IFRS 15) 

Effektene av COVID-19 kan vanskeliggjøre et foretaks evne til å oppfylle kontrakten, som 
leverandør eller kunde. Et foretak skal regnskapsføre en kontrakt med en kunde i tråd med 
IFRS 15 hvis avtalen er håndhevbar.  

For nye kontrakter må det blant annet vurderes nøye om begge parter er forpliktet til å 
oppfylle sine respektive forpliktelser og om det er sannsynlig at foretaket vil motta det avtalte 
vederlaget. Hvis ikke alle kontraktseksistenskravene er oppfylte, skal foretaket ikke innregne 
inntekt. 

For eksisterende kontrakter kan foretaket bli nødt til å revurdere om 
kontraktseksistenskravene fremdeles er oppfylte, dvs. om det er betydelig endring i fakta og 
omstendigheter. Forhold som kan påvirke dette er om en kundes evne til å betale vederlaget 
blir vesentlig dårligere, eller force majeure klausuler gjør at kontrakten ikke lenger er 
håndhevbar. Hvis en kontrakt ikke lenger oppfyller disse, skal foretaket stoppe innregning av 
inntekt. Tap på fordring og kontraktseiendel må også vurderes, og det kan bli snakk om 
reversering av inntekt, se spesielt neste avsnitt. 

En del foretak benytter IFRS 15.35(c) for å innregne inntekt over tid. Foretaket bør nøye 
vurdere om det fremdeles har en håndhevbar rett til betaling for ytelser som er utført til dato. 
For eksempel om en domstol slutter å fastholde rett til betaling, eller force majeure eller 
lignende klausuler settes i kraft. Hvis kravene til å innregne inntekt over tid ikke lenger er til 
stede, vil inntekten bli innregnet på ett tidspunkt. Dette kan bety at tidligere inntekt og 
kostnader må reverseres.  

Partene kan søke å endre virkeområde og/eller prisen i en kontrakt. Kontraktsendringer 
regnskapsføres når de er godkjente og skaper nye eller endrer eksisterende håndhevbare 
rettigheter og forpliktelser for kontraktspartene. Det kan være vanskelig å vurdere om en 
kontraktsendring er godkjent, spesielt i en situasjon hvor det foreligger lite erfaring fra 
lignende forhold. Regnskapsføring av kontraktsendring kan være kompleks. IFRS 15 angir 
ulike tilnærminger for ulike forhold slik at foretaket må vurdere faktum og omstendigheter for 
de aktuelle kontraktene. 

Foretak bør vurdere om det foreligger ytterligere variabelt vederlag, f.eks. som følger av 
insentiver som tilbys til kunder eller om det er usikkerhet om foretaket kan oppfylle sine 
forpliktelser og at det kan pådra seg sanksjoner som vil redusere transaksjonsprisen. 
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COVID-19 kan påvirke foretakets estimat av begrensning av variable vederlag. Eksempelvis 
virkning av redusert etterspørsel på kundebonuser eller rabatter eller økte returer eller 
refusjoner for kansellerte eller utsatte leveranser. 

Estimater på frittstående salgspriser i nye kontrakter kan måtte oppdateres. 

For kontrakter som inntektsføres over tid bør en sikre at estimat på transaksjonspris og 
fremdrift reflekterer oppdaterte forventninger. Fremdriften kan bli påvirket av COVID-19. 
Deriblant kan forventede totale kostnader påvirkes, som kan påvirke fremdriften hvis en 
bruker kost som fremdriftsmål. Endringer i estimatene innregnes prospektivt, og kan 
innebære en inntektsjustering når estimatene endres. 

De som balansefører kontraktsutgifter til oppnåelse og/eller oppfyllelse av kontrakter med 
kunder bør vurdere om de forventes å bli gjenvunnet, både for nye og eksisterende 
kontrakter. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

YTELSER TIL ANSATTE 

PERMITTERINGER 

Det er for tiden kun to lønnspliktdager som skal dekkes av arbeidsgiver ved permittering av 
ansatte i 100% stilling. Det er derfor for de fleste foretakene ikke ventet vesentlige 
regnskapsmessige effekter av dette pr 31. mars 2020. Det må vurderes om det foreligger 
frivillige ordninger, f.eks. at foretaket velger å dekke en lengre periode, og eventuelt vurdere 
effekten av disse. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

PENSJONSORDNINGER 

For noen foretak blir det aktuelt å innhente ny aktuarberegning. Regnskapsstiftelsen 
publiserte før påske veiledende forutsetninger for diskonteringsrente foretaksobligasjoner 
(OMF) og diskonteringsrente statsobligasjoner per 31. mars. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

AKSJEBASERTE BETALINGSORDNINGER – OPPDATERE ESTIMATENE? 

Det er estimater involvert ved regnskapsføring av aksjebaserte betalingsordninger, og det er 
i den forbindelse viktig å huske på følgende for ordninger som regnskapsføres etter reglene 
for opp gjør i egenkapitalinstrumenter: 

https://www.regnskapsstiftelsen.no/pensjonsforutsetninger-diskonteringsrente-pr-31-3-2020/
https://www.regnskapsstiftelsen.no/pensjonsforutsetninger-diskonteringsrente-pr-31-3-2020/
https://www.regnskapsstiftelsen.no/pensjonsforutsetninger-diskonteringsrente-pr-31-3-2020/
https://www.regnskapsstiftelsen.no/pensjonsforutsetninger-diskonteringsrente-pr-31-3-2020/
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▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

ENDRING AV AKSJEBASERTE BETALINGSORDNINGER 

I den situasjonen vi befinner oss nå kan det for enkelte foretak være aktuelt å endre på de 
aksjebaserte betalingsordningene, for å oppnå det som er formålet med slike ordninger. 
Eksempler på slike endringer kan være: 

• Reduksjon av utøvelseskursen
• Endring av en markedsbetingelse
• Endring av innvinningsperioden

Ved endringer i betingelsene må det gjøres en vurdering av hvorvidt regnskapsføringen av 
den aksjebaserte betalingstransaksjonen vil bli påvirket. Påvirkningen vil blant annet 
avhenge av om den aksjebaserte betalingstransaksjonen er med oppgjør i kontanter eller 
egenkapitalinstrumenter. 

Ved endringer av en aksjebasert betalingsordning med oppgjør i egenkapitalinstumenter, 
skal det, som et minimum, foretas innregning av den opprinnelige ordningen som om det ikke 
var foretatt endringer. Foretaket skal i tillegg innregne effekten av endringer som øker virkelig 
verdi av den aksjebaserte betalingstransaksjonen, målt på endringstidspunktet, eller som på 
annet vis er gunstig for motparten. Det vises til IFRS 2.B42 flg. for ytterligere detaljer.  

Det kan forekomme situasjoner hvor det både utføres endringer som er gunstig for 
mottakeren (for eksempel redusere utøvelseskursen) og endringer som er ugunstig (for 
eksempel økt innvinningsperiode). Det vil etter vårt syn da være naturlig å legge 
nettoeffekten av endringene til grunn ved vurdering av hvorvidt endringene skal påvirke 
regnskapsføringen av den aksjebaserte betalingsordningen. 

Reduseres antall egenkapitalinstrumenter, skal utgiftene som ville blitt periodisert over den 
resterende gjenvinningsperioden knyttet til disse kansellerte egenkapitalinstrumentene 
kostnadsføres umiddelbart (se også avsnittet om kansellering nedenfor). Dette kan være 
aktuelt i situasjoner hvor for eksempel antallet opsjoner reduseres i bytte mot at 
utøvelseskursen reduseres.  
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For aksjebaserte betalingstransaksjoner med oppgjør i kontanter er det ingen eksplisitt 
veiledning i IFRS 2 knyttet til hvordan endringer i betingelser påvirker regnskapsføringen. 
Regnskapsføringen vil imidlertid følge av hovedregelen knyttet til slike transaksjoner; 
transaksjonen skal måles til virkelig verdi av forpliktelsen. Se IFRS 2.B44A flg. for tilfeller 
hvor endringene medfører endret klassifisering av den aksjebaserte betalingsordningen fra 
oppgjør i kontanter til oppgjør i egenkapitalinstrumenter. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

KANSELLERING AV AKSJEBASERTE BETALINGSORDNINGER 

Dersom en aksjebasert betalingsordning med oppgjør i egenkapital kanselleres, for 
eksempel som følge av at ordningen er “deeply out of the money”, skal utgiftene som ville 
blitt periodisert over den resterende gjenvinningsperioden kostnadsføres umiddelbart. Med 
kansellering menes ikke de tilfellene hvor ordningen bortfaller som følge av manglende 
oppfyllelse av betingelsene i avtalen, f.eks. at den ansatte slutter før innvinningsperiodens 
utløp. 

Dersom det samtidig gis en ny ordning, og de nye egenkapitalinstrumentene tildeles som 
erstatning for den kansellerte ordningen, skal dette imidlertid behandles som en endret 
ordning. Det vises til IFRS 2.28 c) for ytterligere detaljer. Se også IFRS 2.B44C for tilfeller 
hvor en ordning med oppgjør i kontanter kanselleres og erstattes med en ordning med 
oppgjør i egenkapitalinstrumenter. 

Alternativt, dersom foretaket ikke identifiserer den nye ordningen som en erstatning for den 
opprinnelige ordningen, skal dette behandles som kansellering og opprettelse av ny ordning. 

Betaler foretaket motparten for å kunne kansellere ordningen, skal vederlaget, begrenset 
oppad til virkelig verdi av de tildelte egenkapitalinstrumentene, innregnes som tilbakekjøp av 
egne aksjer, det vil si som en reduksjon av egenkapitalen. Eventuelt vederlag som overstiger 
virkelig verdi av egenkapitalinstrumentet på kanselleringstidspunktet skal kostnadsføres 
umiddelbart. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

NOTEOPPLYSNINGER 

Det er viktig å påse at den økte usikkerheten i estimatene omtales i note, og at det gis god 
informasjon om de forutsetningene som er lagt til grunn. Sensitivitetsanalyser vil også kunne 
være påkrevd. Kvartalsrapporteringen bør være mer transparent enn tidligere, og det vil 
kunne være en god forsikring for styremedlemmene å påse at det gis omfattende 
opplysninger om de forutsetningene som er lagt til grunn og den usikkerheten som 
forekommer. 

Når det gjelder Q1 2020 rapporteringen vil følgende være spesielt mht. presentasjon og 
noteinformasjon 

• Sjelden har så mye forandret seg fra årsskiftet til 31. mars
• Dermed vil «oppdateringen» av situasjonen kreve mer informasjon enn tidligere
• Samtidig vil det være stort behov for og forventninger til at selskapene beskriver

forutsetninger og endringer i forutsetninger, skjønnsutøvelse, usikkerhet og
sensitiviteter på en god måte
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• For de fleste selskaper vil det også være naturlig å beskrive COVID-19 effektene på
en mer overordnet måte, både mht. effektene for løpende drift i 1. kvartal, effekt på
vesentlige balansestørrelser per 31. mars 2020 og effekten på fremtidsutsiktene

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 

I årsregnskapet 2019 ble utbruddet av COVID-19 ansett som en hendelse som vedrørte 
forhold som oppstod etter balansedagen. Det vil si en hendelse det ikke skal tas hensyn til i 
de regnskapsførte beløpene i resultat og balanse. I kvartalsrapporteringen for Q1 stiller dette 
seg annerledes.  

Den 30. januar 2020 annonserte Verdens Helseorganisasjon (WHO) en global helsekrise, og 
11. mars 2020 at det var en global pandemi. I kvartalsrapporten for Q1 er det derfor klart at
utbruddet av COVID-19 ikke er en hendelse etter balansedagen. De økonomiske
konsekvensene av virusutbruddet må derfor om nødvendig reflekteres i beløp som innregnes
i resultat og balanse.

Selv om selve utbruddet av COVID-19 er en hendelse på balansedagen i kvartalsregnskapet 
for Q1, er det fremdeles minst like relevant som i årsregnskapet for 2019 å gi opplysninger 
om hendelser etter balansedagen knyttet til utviklingen i COVID-19 situasjonen, f. eks. knytte 
til effektene av myndighetstiltak på selskapets situasjon. Å vurdere om et spesifikt forhold 
forelå eller kaster lys over forhold på balansedagen eller om det er en hendelse etter 
balansedagen er i mange tilfeller vanskelig og krever betydelig skjønnsutøvelse. 

IAS 10.19 krever også at dersom det mottas informasjon om forhold som forelå på slutten av 
rapporteringsperioden, skal opplysninger som vedrører disse forholdene ajourføres i lys av 
den nye informasjonen. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen

OMGJØRING AV UTBYTTE 

Endringer av foreslått utbytte er en mye diskutert problemstilling. Den europeiske 
banktilsynsmyndigheten (EBA) har anmodet om at det ikke deles utbytter 
Finansdepartementet og Finanstilsynet har tilsvarende forventninger. For selskaper som for 
eksempel mottar kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader er det også et politisk press 
for ikke å dele ut utbytter.  

En eventuell endret utbyttebeslutningen må reflekteres i første kvartalsregnskap som 
avlegges etter tidspunkt for endret utbyttebeslutning. Dette gjelder uavhengig av om det er 
styret som foreslår et nytt utbytte for den ordinære generalforsamlingen, eller om 
generalforsamlingen godkjenner et annet utbytte enn det styret har foreslått. Det er uten 
betydning om ordinær generalforsamlingen avholdes i første eller andre kvartal, dersom det 
skjer før styret behandler kvartalsregnskapet. 

Etter at generalforsamlingen har besluttet et utbytte i noterte foretak vil det i praksis ikke 
være gjennomførbart å gjøre om en utbyttebeslutning. Selskapsrettslig er det mulig å 
omgjøre beslutningen på en ekstraordinær generalforsamling, men det lar seg sjelden 
gjennomføre siden det  kreves samtykke fra samtlige aksjonærer. Et annet moment som 
skaper utfordringer er at noterte aksjer, etter utbyttebeslutningen, handles ex. utbytte. Fra ex-
datoen har retten til utbytte blitt «skilt ut» fra aksjen. 
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Skattlegging av utbytte 
Skattemessig er utgangspunktet at aksjeutbytte innvinnes og skattlegges på 
vedtakstidspunktet, uavhengig av utbetaling. I praksis har det imidlertid blitt akseptert at 
dersom utbyttebeslutningen omgjøres som følge av betalingsproblemer, og beslutningen 
fattes innen årsskiftet og før utbyttet utbetales, så skattlegges ikke utbyttet. Se Skatte-ABC 
2019/2020 under emnet Aksjer –utbytte pkt. 3.7.  

Skattedirektoratet har i en uttalelse 31. mars 2020, på grunn av koronapandemien og den 
usikre og uforutsigbare situasjonen, lagt til grunn at skattlegging av utbytte kan unnlates 
dersom utbyttebeslutningen omgjøres. Dette gjelder selv om selskapet ikke har 
betalingsvansker. Det forutsetter at beslutningen er fattet av kompetent organ før utbetaling 
har skjedd, og innen årsslutt. Videre må omgjøringen skyldes forholdsregler som selskapet 
tar for å sikre kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet som følge av koronapandemien. 

▲Tilbake til innholdsfortegnelsen
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