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CFO-rollen er i stadig utvikling. Hver måned gir Deloitte
deg et knippe artikler som utforsker innsikt og trender
som påvirker CFO-funksjonen. 
Regnskapsmessige konsekvenser av 
COVID-19
  
Den globale responsen på 
koronavirusutbruddet (COVID-19) fortsetter 
å utvikle seg raskt. COVID-19 har allerede 
hatt en betydelig innvirkning på de 
globale finansmarkedene, og det kan ha 
regnskapsmessige konsekvenser for mange 
virksomheter. 

Les saken her >

Regjeringens kontantstøtte til 
næringslivet – COVID 19 respons: Guide 
til søknad om kontantstøtte

Den norske regjeringen har nå 
opprettet en kontantstøtteordning som 
innebærer at staten dekker en andel av 
de faste kostnadene for bedrifter med 
betydelig reduksjon i omsetning som 
følge av koronaviruset og tilhørende 
smitteverntiltak. Ordningen skal i første 
omgang gjelde for mars, april og mai 2020. 
Første utbetaling skal skje så raskt som 
mulig i april, og måles ut fra oppgitte tall 
for mars. Her er en guide til søknad om 
kontantstøtte. 

Les saken her >

Å manøvrere gjennom COVID-19 krisen: 
Seks avgjørende punkter som CFO-er 
bør fokusere på 

I denne artikkelen gjennomgår vi seks tema 
som vi mener kan hjelpe CFO-er med å 
beskytte virksomhet og ansatte i en periode 
preget av akutt økonomisk tilbakegang og 
usikkerhet. 

Les saken her >

COVID-19 sjekkliste: praktiske steg på 
kort, mellomlang og lang sikt 

COVID-19 kan være den ultimate testen for 
hvor robust og fleksibel ledelsen er. CFO-er 
står i disse tider overfor flere valg som må tas 
uten at det foreligger tilstrekkelig informasjon 
om situasjonen. I denne artikkelen legger vi 
frem en sjekkliste med fem fokusområder 
som CFO-er kan bruke for å navigere 
gjennom krisen. 

Les saken her >
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Investor relations: COVID-19 og 
tilpasning til den nye normalen

COVID-19-krisen er krevende av mange 
årsaker, ikke minst på grunn av den 
usikkerheten som skapes på mange 
arenaer. I denne utgaven av CFO Insights 
ser vi på steg som ledelsen kan ta på kort 
og lengre sikt for å opprettholde god og 
relevant kommunikasjon med investorer og 
markedet. 

Les saken her >

Hvordan kan CFO-er bidra og lede i 
møte med klimaendringer

Konsekvensene av klimaendringene 
blir stadig mer synlig. CFO-er og 
økonomiledere i hele verden står 
på frontlinjen i møte med det nye 
trusselbildet, og er ansvarlig for å beregne 
risiko og støtte selskapets finansielle 
robusthet underveis. I denne artikkelen 
ser vi på hvordan flere ytre krefter 
presser virksomheter til å handle nå, og 
vi undersøker hvordan CFO-er kan styrke 
selskapet i møte med de potensielle 
økonomiske konsekvensene som kan 
oppstå.

Les saken her >

Nye CFO-er siden sist

Hver måned vil Deloitte gi en oversikt 
over nyansatte CFO-er.
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CFO Survey våren 2020 – COVID-19 
perspektiver

Denne utgaven av den europeiske 
CFO Survey fokuserer hovedsakelig på 
hvordan ledere tilpasser seg den nye og 
uforutsigbare hverdagen etter COVID-19, 
og hva de forventer fremover. Les mer om 
dette her:

Les saken her >

Oppsummering av den norske delen av 
undersøkelsen finner du her >
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