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Regnskapsmessige vurderinger og 

opplysningskrav som følge av Covid-19 

Den raske spredningen av Covid-19 i verden og i 

Norge, med innførte restriksjoner fra 

myndighetene i mange land som ledd i forsøk på 

å dempe spredningen av viruset, skaper store 

utfordringer for virksomheter innenfor ulike 

bransjer. Brått fallende etterspørsel etter 

virksomheters produkter og tjenester, uvante 

utfordringer knyttet til tilgang på ansatte som 

følge av karantene eller sykdom, utfordringer i 

leverandørkjeden, tap på kundefordringer og 

generell usikkerhet knyttet til framtiden kan 

nevnes som eksempler på potensielle følge-

konsekvenser av utbruddet. 

I denne gjennomgangen vil vi reise noen 

problemstillinger knyttet til avleggelse av 

årsregnskap iht. norske regnskapsregler, og 

hvilke konsekvenser Covid-19 kan ha på enda 

ikke avlagte årsregnskap for 2019. Hvilke 

vurderinger må ledelsen gjøre, vil 

regnskapstallene kunne påvirkes og hvilken 

informasjon må eller bør gis som del av 

årsregnskapet og årsberetningen for 2019? 

Uansett virksomhetens størrelse eller aktivitet må 

ledelsen vurdere mulige konsekvenser av COVID-

19. 

Hendelser etter balansedagen 

Regnskapet skal reflektere forholdene på 

balansedagen. For hendelser etter balansedagen 

skilles det mellom de som gir informasjon om 

forhold som eksisterte på balansedagen, og de 

som tyder på forhold som har oppstått etter 

balansedagen. Sistnevnte har ikke regnskaps-

messig konsekvens på balansedagen. Det er 

allikevel krav til noteopplysninger om slike 

hendelser etter balansedagen, hvis det kan være 

av betydning for vurderinger og beslutninger som 

regnskapsbrukerne foretar seg basert på 

årsregnskapet. 

Covid-19 ble kjent nært opp til årsskiftet 

2019/2020 og ble erklært som en global 

folkehelsekrise 30. januar. I etterfølgende 

periode har spredningen og tilhørende 

konsekvenser eskalert, og 11. mars ble Covid-19 

definert som en global pandemi. 

Virkningene av Covid-19 vil i all hovedsak være 

hendelser som er oppstått etter balansedagen 

uten regnskapsmessig konsekvens for foretaket, 

og vil derfor ikke gi grunnlag for å 

endre/oppdatere innregning og målingen av 

eiendeler og forpliktelser i årsregnskapet for 2019 

når regnskapsåret følger kalenderåret. 

Det skal eksempelvis ikke innarbeides verdifall på 

eiendeler på balansedagen som følge av 

hendelser som har oppstått etter balansedagen 

uten regnskapsmessig konsekvens, og det skal 

følgelig heller ikke gjennomføres ny 

nedskrivningsvurdering, med oppdaterte for-

utsetninger per tidspunkt for regnskaps-

avleggelse, med mindre foretaket ikke lenger har 

evne til fortsatt drift.  

Det er perioden mellom balansedagen og 

tidspunkt for styrets behandling av årsregnskapet 

som utgjør vurderingsperioden for «hendelser 

etter balansedagen». Det er viktig for brukerne å 

vite når regnskapet er vedtatt fremlagt, siden 

hendelser etter dette tidspunktet ikke er 

hensyntatt. Derfor skal denne datoen angis i 

regnskapet. Eventuelle hendelser etter denne 

datoen vil ikke ha relevans for årsregnskapet for 

2019, men se omtale under «styrets og daglig 

leders ansvar» om generalforsamling og styrets 

forslag til utdelinger fra selskapet. 

Husk at det alltid må gjøres en konkret vurdering 

av om ny informasjon som tilkommer etter 

balansedagen gjelder forhold som eksisterte på 

balansedagen eller først oppsto senere. Denne 

vurderingen kan være spesielt utfordrende i år – 

det er ikke slik at all ny informasjon kan tilskrives 

Covid-19. 

Imidlertid kan Covid-19 komme til å påvirke 

viktige økonomiske forhold som brukerne av 

årsregnskapet for 2019 bør gjøres kjent med, og 

det må vurderes om det er aktuelt å gi 

tilleggsopplysninger i årsregnskapet.  Det er 

grunn til å anta at krav om tilleggsopplysninger 

vil gjelde de fleste selskaper.  

Dersom selskapets situasjon har endret seg 

betydelig som følge av Covid-19 etter årsskiftet 

og fram til tidspunkt for styrets behandling av års-

regnskapet, vil det være behov for omfattende 

opplysninger både i note om hendelser etter 

balansedagen og i styrets årsberetning. Disse 

opplysningene må være relevante og 

foretaksspesifikke, samt så fullstendige og 

presise som mulig. Stor usikkerhet kan i mange 

tilfeller gjøre det utfordrende å kvantifisere 

effekter for regnskapet. Behovet for sensitivitets-

analyser bør i så fall sterkt vurderes. 
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Dersom Covid-19 ikke har gitt konsekvenser for 

virksomheten, vil også det kunne være nyttig 

informasjon å ta med i note til årsregnskapet for 

2019 og/eller i styrets årsberetning, da dette er 

en spesiell hendelse som brukerne av års-

regnskapet vil være opptatt av. God note-

informasjon er spesielt viktig i den økonomisk 

krevende situasjonen som nå har oppstått for 

mange virksomheter. 

Fortsatt drift 

Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning 

om fortsatt drift, så lenge det ikke er sannsynlig 

at virksomheten vil bli avviklet. I styrets 

årsberetning skal det bekreftes at forutsetningen 

er tilstede. 

Dersom det er usikkerhet ved fortsatt drift, er det 

krav om å opplyse om usikkerheten i noter og 

redegjøre for usikkerheten i årsberetningen. 

Covid-19 vil kunne skape stor usikkerhet for 

bedrifters framtid, og i ytterste konsekvens vil 

enkelte virksomheter ikke ha grunnlag for videre 

drift. I motsetning til vurderingen av om 

hendelsen har regnskapsmessig effekt eller ikke, 

skal all informasjon både før og etter 

balansedagen legges til grunn for vurderingen av 

fortsatt drift, helt fram til tidspunkt for styrets 

behandling av årsregnskapet. Det må derfor 

gjøres en vurdering av hvorvidt Covid-19 påvirker 

sannsynligheten for fortsatt drift eller skaper 

usikkerhet ved selskapets evne til fortsatt drift, 

med dertil virkning på regnskapet, informasjon i 

noter og i styrets årsberetning.  Små foretak som 

ikke har krav om årsberetning har et særskilt 

notekrav ved usikkerhet om fortsatt drift. Foretak 

som ikke er små informerer om dette i 

årsberetningen, men har også krav til note-

informasjon med opplysninger som er nødvendige 

for å bedømme den regnskapspliktiges stilling og 

resultat. 

Framtidsutsikter 

Det er krav til at selskaper som ikke er små, 

redegjør for selskapets framtidsutsikter i styrets 

årsberetning. Her skal de sentrale risikoene 

selskapet står overfor redegjøres for, samt 

forventet økonomisk utvikling hensyntatt gitte 

forutsetninger. I denne sammenhengen er det 

relevant å omtale virkningene Covid-19 forventes 

å ha på selskapet framover. På tidspunkt for 

avleggelse av årsregnskapet og styrets beretning, 

vil virksomheter allerede kunne ha erfaring med 

konsekvensene av virusutbruddet, eller det kan 

rå en betydelig usikkerhet knyttet til driften 

framover. Det er viktig å gi en dekkende omtale 

av denne usikkerheten og framtidsutsiktene for 

selskapet i styrets årsberetning. 

Styrets og daglig leders ansvar 

Styret og daglig leder må sikre at konsekvensene 

for virksomheten av Covid-19 er tilstrekkelig 

reflektert i årsregnskapet og årsberetningen for 

2019.  

Vi vil også minne om at aksjelovene stiller krav 

om forsvarlig egenkapital og likviditet til enhver 

tid. Denne bestemmelsen har stor betydning i 

forbindelse med utbytteutdeling. Styret har et 

løpende ansvar for denne vurderingen. Dersom 

det er foreslått utdeling av utbytte eller 

konsernbidrag, kan det før generalforsamling er 

avholdt bli aktuelt å endre forslag til utdeling. Se 

egen nyhet vedrørende selskapsrettslige 

konsekvenser ved endring i foreslått utbytte. 

 

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/legal/articles/virus-og-utbytte-regnskapsavleggelsen-2019.html
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