
Agenda
• Velkommen (NES v/Egil Aanestad)
• Lånegarantiordningen og lånesøknadsprosessen (DNB v/Gry Berit Lundal)               
• Er det behov for egen kontantstøtteordning for oljeleverandørindustrien v/Ståle 

Kyllingstad IKM ?
• Kontantstøtteordningen inkludert muligheter og utfordringer for oljeservice (KPMG 

v/Kurt Ove Østrem og Per Daniel Nyberg)



Situasjonen for energisektoren

• Lavere etterspørsel for selskapets produkter
• Redusert tilgang til kapital
• Likviditetsskvis

• Bortfall av inntekt
• Lenger utviklingsløp for nye teknologier
• Tap av kompetanse



O&G industrien navet transformasjonsprosessen

Bærekraftig prosess

• Næringens betydning
• Kompetansen
• Teknologien
• Kapitalen

Nye energiløsninger
• Hydrogen
• Vind
• Batteri
• CCUS 
• Lav-utslipp



Finansielle ordninger og muligheter

Tilskuddsordninger og virkemidler
• Skaffe midler fra nasjonale og internasjonale ordninger

Eks.:

• Låneordninger
• Kontantstøtteordningen
• Stimuleringspakker fra myndighetene 
• Andre ordninger



Lånegarantiordningen v/Banksjef  Gry Berit Lundal

Statlig tiltakspakke rettet 
mot små og 
mellomstore bedrifter

KORONAVIRUSET
Tiltak fra myndighetene
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Ordningen er utformet som banklån med statsgaranti på 90%. Det er satt av en totalramme på 50 MRD for ordningen, 
og bankene har fått tildelt rammer etter markedsandel. Ordningen kan benyttes av bedrifter som på konsernbasis har < 
250 årsverk og omsetning mindre enn NOK 492m (EUR 50m) eller balanse mindre enn NOK 423m (EUR 43m).

Myndighetene stiller følgende kriterier for ordningen:
• Bedriften har akutt likviditetsmangel som følge av Covid-19 utbruddet.
• Bedriften var ikke i økonomiske vanskeligheter per 31. desember 2019.
• Bedriften vurderes av banken som levedyktige på sikt.
• Samlet lån kan ikke utgjøre mer enn to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25% av bedriftens omsetning i 

2019. Høyere lån kan vurderes i særlig begrunnede tilfeller. 
• Samlet lån under garantiordningen til hver bedrift kan ikke utgjøre mer enn 50 mill. kroner. 
• Løpetiden er maksimalt tre år, og loven gjelder kun nye lån som blir innvilget etter at lovforslaget har trådt i kraft og 

frem til 1. juni 2020.
• Staten krever tilleggssikkerhet i debitors balanse dersom det er ledig sikkerhet

Statlig garantiordning for lån til 
små og mellomstore bedrifter

KORONAVIRUSET
Tiltak fra myndighetene
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§ Endret ift ordningen for SMB bedrifter:

§ Definisjonen av økonomiske vanskeligheter (for SMB tapt mer enn 50% av AK) for større; utvides til og å omfatte 
bedrifter som i begge de to foregående årene har hatt:
§ En bokført gjeld som utgjør 7,5 ganger eller mer av den bokførte egenkapitalen, og 

§ En EBITDA/renter,- rentedekningsgrad som er lavere enn 1

§ Grense for lån økes fra 50 mill til 150 millioner kroner for de større selskapene

Finansdepartementet har utvidet ordningen 
til å gjelde for også større bedrifter, >250 
ansatte 
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§ Tett dialog med dine kunder – vil de fortsatt forvente å kjøpe varer/tjenester 
fra dere.

§ Forhør deg med leverandører for å avdekke om de forventer problemer i 
verdikjeden som kan påvirke din drift.

§ Sikre god kostnadskontroll – tilpass kostnader ift drift så langt som mulig
§ Planlegg din likviditet
§ Vurder å legge til en eller flere brukere i nettbanken
§ Opprett BankID på mobil - så har du kodebrikken i lomma.
§ Vær mer obs på svindel.

Tips og råd til bedrifter som påvirkes av 
koronakrisen – hva kan du gjøre selv
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§ Skaff deg oversikt over hovedkriteriene for å kunne søke lån under lånegarantiordningen
§ Vær nøyaktig og realistisk i utarbeidelse av budsjetter

§ Dokumentasjon som bør vedlegges søknad for en rask og effektiv behandling: 
o Fullstendig årsregnskap 2019 m/noter (foreløpige tall er greit, hvis ikke årsregnskap er ferdig revidert)
o Opprinnelig budsjett 2020
o Revidert budsjett 2020 som følge av korona 

o Likviditetsbudsjett for de neste 3-6 mnd som dokumenterer ekstraordinært likviditetsbehov 
o Kostnadsreduserende tiltak/omstilling bedriften har gjennomført for å redusere påvirkning av korona

§ Nyttige verktøy/maler finnes på DNB.no/Bedrift: https://www.dnb.no/bedrift/tema/starte-as/verktoy-skjemaer.html

Tips og råd i søkeprosessen for likviditetslån 

https://www.dnb.no/bedrift/tema/starte-as/verktoy-skjemaer.html
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Lånegarantiordningen vil ikke omfatte alle bedrifter og vil ikke løse alle 
problemer.
Derfor er det høyst nødvendig med andre tiltak av den typen som 
allerede er kommet og som myndighetene videre vil arbeide med
§ DNB har samlet nyttig informasjon på dnb.no/bedriftshjelpen.
§ DNB har opprettet en egen korona-hjelpetelefon for bedrifter, ring oss 

på 23 02 12 66.
§ Ønsker du å søke om finansiering, øke finansiering eller søke om 

avdragsfrihet kan du gjøre det 
her: https://www.dnb.no/bedrift/kundeservice/webform/kontakt-
korona.html

§ Ta kontakt med din kundeansvarlige i banken

Hva kan DNB gjøre for å bistå din bedrift?

https://www.dnb.no/bedriftshjelpen
https://www.dnb.no/dnbnyheter/no/samfunn/korona-hjelpetelefon
https://www.dnb.no/bedrift/kundeservice/webform/kontakt-korona.html


















Kontantstøtte til 
næringslivet

Webinar
22. april 2020
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Agenda

01
Hvem kan søke om 
tilskudd?

02
Hvordan beregne 
omsetningsfall?

03
Kostnader som
dekkes

04
Krav til søknad og 
dokumentasjon
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Lovhjemmel
- Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall ble sanksjonert i statsråd 

fredag 17. april.
- Forskrift til utfylling og gjennomføring av loven kom samme dag.
Søknadsportalen er åpen
- Søknadsportalen åpnet lørdag 18. april for virksomheter som er stengt etter statlig pålegg.
- Åpnet 20. april for andre virksomheter.
Hovedpunkter i forskriften
- Avklaringer
- Konsernforhold
- Underskuddsselskaper
- Økt maksimal støtte

Innledning

https://lovdata.no/pro/#document/LTI/lov/2020-04-17-23
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/forskrift-til-utfylling-og-gjennomforing-av-lov-17.-april-2020-nr.-23-om-midlertidig-tilskuddsordning-for-foretak-med-stort-omsetningsfall/id2698097/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2017.04.2020-20:19&utm_content=Koronasituasjonen
https://kompensasjonsordning.no/
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- Minst 20 prosent omsetningssvikt i mars på grunn av koronaviruset.
- For april og mai er det krav om minst 30 prosent omsetningssvikt.

- Foretaket må være registrert i Foretaksregisteret før 1. mars 2020.
- Enkeltpersonforetak som ikke er registrert i Foretaksregisteret må være registrert i 

Enhetsregisteret.
- Foretaket må være skattepliktige til Norge. 

Hvem kan søke om tilskudd? (1/2)
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- Foretaket må ha ansatte.
- Unntak for konsern - etter vårt syn tilstrekkelig at det er ansatte i konsernet.
- Registrert i arbeidsgiverregisteret. 

- Foretaket må drive lovlig virksomhet.
- Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur.
- Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt.
- Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må være levert av foretak 

som ble etablert i 2018 eller tidligere.

Hvem kan søke om tilskudd? (2/2)
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- Finansnæringen (avgrensning basert på finansskatten)
- Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet og vannforsyning (særskatteplikt)
- Olje- og gassutvinning (særskatteplikt)
- Private barnehager (egen støtteordning)
- Flyselskaper (egen støtteordning)
- Selskap uten aktivitet
- Selskap under konkursbehandling eller som var insolvent før koronautbruddet
- Skattefrie institusjoner, jf. skatteloven § 2-32 første ledd

- Skattefrie institusjoner med begrenset skattepliktig vil kunne omfattes for den delen av 
virksomheten som er skattepliktig.

Virksomheter som faller utenfor ordningen
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Beregningen av dekningsgrad
- Uunngåelige faste kostnader dekkes ikke fullt ut.

- Dekker kun en andel lik omsetningsfallet i prosent.
- I tillegg nedjusteres tilskuddsbeløpet med en justeringsfaktor. 

- Begrunnes med at andre aktører enn staten alene bør ta del i dugnaden. 
Virksomheter som er stengt etter statlig pålegg
- Justeringsfaktoren er 90 prosent.

- Gjelder når 50 prosent eller mer av omsetningen kommer fra virksomhet stengt etter statlig 
pålegg

Andre virksomheter, herunder oljeservice og leverandørindustrien
- Justeringsfaktoren er 80 prosent.

Tilskuddets størrelse
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Omsetningsbegrepet inkluder
- Salg av varer som er levert og tjenester som er utført. 

- For norske filialer av utenlandske selskap omfattes inntekt fra salg av varer og tjenester som er 
skattepliktig til Norge.

Inntekter som faller utenfor omsetningsbegrepet
- Avkastning fra kapital og andre finansielle eiendeler anses ikke som omsetning. 

Fastsetting av omsetningsfall (grovt sett)
- Fallet i omsetning i mars 2020 settes til den prosentvise forskjellen mellom foretakets beregnede 

normalomsetning i mars 2020 og faktisk omsetning i mars 2020. 
- Beregnet normalomsetning i mars 2020 settes til omsetning i mars 2019, justert for prosentvis 

omsetningsendring i januar og februar 2020 sammenlignet med samme periode i 2019.

Beregning av omsetningsfall
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Uunngåelige faste kostnader
- Må kunne dokumenteres med kontrakt inngått før 1. mars 2020.

- Omfatter også fornyede avtaler dersom omfanget ikke er utvidet eller unormal prisjustering
- Som faste uunngåelige kostnader regnes følgende kostnader, i den grad de kan henføres under 

de angitte postene i næringsoppgaven:

*Det er kun netto rentekostnader som omfattes av ordningen. Valutatap- og gevinst skal ikke inngå i beregningen.

Hvilke kostnader omfattes av tilskuddsordning? (1/3)

Poster i næringsoppgaven
6300 Leie av lokale (kun leie av næringslokale minus eventuell fremleie)
6310 Leasingleie av bil (næringsoppgave 1)
6340 Lys, varme
6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. (begrenset til offentlige avgifter)
6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.
6700 Fremmed tjeneste (begrenset til kostnad for revisjon og regnskap)
6995 Elektronisk kommunikasjon
7040 Forsikring og avgifter på transportmidler
7490 Kontingenter (kun fradragsberettigede kontingenter)
7500 Forsikringspremie

Netto rentekostnader (hvis negativ -> 0)
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Unntak for kostnader knyttet til tidsbegrensede oppdrag og variable kostnader
- Det gjelder for eksempel korttidsleie av utstyr i forbindelse med pågående oppdrag.
- Faste kostnader som varierer med aktivitetsnivået regnes ikke som uunngåelige faste kostnader.

- F.eks. variabel komponent av husleie eller forsikringspremie.

Leasing
- Kostnader til finansiell og operasjonell leasing er omfattet.

- Kostnader periodiseres jevnt over perioden leiebeløpet gjelder, inkludert forskuddsbetalingen.
- Omfattes uavhengig av hvilke poster kostnaden skal føres på i virksomhetens regnskap.

Balanseførte kostnader
- Den del av fast, uunngåelig kostnad som etter foretakets regnskapsstandard skal balanseføres 

medregnes ikke.

Hvilke kostnader omfattes av tilskuddsordning? (2/3)
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Kostnader som ettergis eller reduseres
- Den del av faste uunngåelige kostnader som tilbakeføres fordi betalingskrav knyttet til kostnaden 

ettergis eller reduseres, regnes ikke som fast uunngåelig kostnad.

Fremleie
- Kostnad for leie og leasing av driftsmiddel eller eiendom reduseres med inntekter fra fremleie av 

driftsmidlet eller eiendommen.

Merverdiavgift
- Merverdiavgift knyttet til faste uunngåelige kostnader som ikke er fradragsberettiget kan regnes 

som fast unngåelig kostnad.

Periodiseres i tråd med alminnelige regnskapsprinsipper
- «Hard close» av regnskapet for mars 2020, med nøyaktige avsetninger og opptjente inntekter

Hvilke kostnader omfattes av tilskuddsordning? (3/3)
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- Tilskudd under 5 000 kroner per måned per juridisk person utbetales ikke.
- Maksimal utbetaling per måned er 80 millioner kroner per foretak og konsern. 

- 50 % dekning av kostnader som overstiger 30 millioner kroner.
- Egenandel på 10 000 kroner per måned for selskaper som ikke har fått statlig pålegg om å 

stenge.
- Tilskudd kan ikke overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner.
- Nytt i forskriftene, begrensning for foretak med underskudd

Begrensninger i tilskuddsordningen
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Regneeksempel :
Omsetning jan 19 + feb 19 600
Omsetning jan 20 + feb 20 1200
Endring 600
=Vekstfaktor 2

Omsetning mars 2019 500
Omsetning mars 2020; 600 dividert med vekstfaktor 2 300
=Reduksjon 200
A Reduksjon i % 40 %

Faste uunngåelige kostnader 100
Egenandel -10
B SUM 90

C Justeringsfaktor 80 %

D Kompensasjon (AxBxC) 29
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Regneeksempel forts.

Hva hvis selskapet i 2019 hadde et regnskapsmessig 
underskudd før skatt på 600 000 kroner?
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Regneeksempel forts.

Maksimalt tilskudd blir da:
Omsetningsfall: 40% 
Faste uunngåelige kostnader 100
Regnskapsmessig underskudd før skatt; 600 dividert på 12      50
Beregning maksimalt tilskudd (40%x(100-50)) 20
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- Omfatter påløpte rentekostnader på gjeld til banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån, 
fratrukket renteinntekter på egne utlån, innskudd og obligasjoner.
- Netto rentekostnader

- Også rentekostnader til andre enn finansinstitusjoner
- For den del av rentekostnaden som har motstykke i like stor rentekostnad hos långiveren på 

gjeld fra banker og kredittinstitusjoner og obligasjonslån.

Rentekostnader
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- For konsern som samlet søker om en kompensasjon som overstiger 30 millioner kroner skal 
konsernet søke samlet.

- Konsern kan også søke samlet for alle selskaper som om konsernet var ett foretak.
- Ved slik søknad skal omsetning og kostnader ta utgangspunkt i konsoliderte tall for den norske 

delen av konsernet.
- I denne sammenheng utgjør et morselskap sammen med ett eller flere datterselskap et konsern. 

- Et foretak er morselskap når det, direkte eller indirekte, eier så mange aksjer eller andeler i et 
annet foretak at det representerer mer enn 50% av stemmene i det andre foretaket. 

- Tilknyttede selskap anses ikke for å være en del av et konsern.

Konsern
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Erklæringer fra søker
- Erklære seg kjent med regelverket og at foretaket faller inn under ordningen. 
- Bekrefte at 

- opplysningene er riktige,
- at de kan dokumenteres, og
- at bekreftelse fra revisor eller autorisert regnskapsfører kan legges frem. 

- Bekrefte kjennskap til straffeansvar eller administrative sanksjoner.

Bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører
- Søker skal legge frem bekreftelse ved fastsetting av årsregnskapet for 2020. 
- Ikke regnskapspliktige skal legge frem bekreftelse ved levering av skattemeldingen for 2020.

Egenerklæring og bekreftelse
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Dokumentasjonskrav
- Søknaden skal dokumenteres med henvisning til relevant regnskapsmateriale herunder blant 

annet
- Fakturajournal og kontospesifikasjon med tilhørende salgsdokumentasjon, 
- Oversikter over opptjent inntekt som ikke er fakturert
- Kjøpsdokumentasjon og kontrakter.

- Oppstillingen må vise hvordan omsetning og faste uunngåelige kostnader er periodisert. 

Krav til dokumentasjon
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Daglig leder og styre
- Sikre forsvarlig egenkapital og likviditet.
- Sikre at informasjon som gis i søknaden er fullstendig og korrekt.
- Sikre at vurderinger og dokumentasjon foreligger.
Oppbevaring av søknadsmateriell
- Søknadsmateriale skal oppbevares i minst fem år.

Ledelsens ansvar
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Regjeringen har varslet omfattende kontrolltiltak
- Kryssjekk i søknadsbehandlingen mot historisk informasjon.
- Innhenting av opplysninger fra offentlige myndigheter og private rettssubjekter.

- Uten hinder av taushetsplikt.
- Håndteres av Skatteetaten.

- Muligheter for egenretting.
- Kontroll / bokettersyn.
- Tilbakebetaling av uberettiget tilskudd.
- Sanksjoner og straff (administrativ sanksjon på 30 % - 60 % av tilskuddet).
- Klageadgang. 

Kontroll av utbetalinger
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- Opplysninger om tildelt kompensasjon kan gjøres tilgjengelig på internett til alminnelig ettersyn.
- Informasjonen som kan offentliggjøres inkluderer:

- Saksnummer, tilskuddsmottakers navn og organisasjonsnummer, fylke, næringskode og 
tildelingsdato. 

- Samlede uunngåelige faste kostnader for perioden.
- Faktisk omsetning for perioden.
- Omsetning for tilsvarende periode i 2019. 
- Utbetalt beløp og justeringsfaktor. 

- Opplysningene skal gis i søkbar form og i et digitalt format slik tilskuddsmyndigheten bestemmer.

Offentlighet
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Foredragsholdere

Kurt Ove Østrem
Partner, Deal Advisory
+47 406 39 640

Kurt.ostrem@kpmg.no

Kurt Ove er partner og statsautorisert revisor. 
Han er leder av Deal Advisory i Stavanger, og 
har lang erfaring med arbeid innenfor olje og 
gass samt oljeservice, og har blant annet 
erfaring fra oppkjøp og bistand til selskaper 
med finansielle problemer, Kurt Ove er, og 
har vært, ansvarlig revisor for flere lokale olje-
service selskaper.

Per Daniel Nyberg
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