
RL § 3-3a Årsberetningens innhold for regnskapspliktige som ikke er små foretak
7. ledd: 
I årsberetningen skal det gis følgende opplysninger om forutsetningen om fortsatt drift, jf. § 4-5:

1. Dersom forutsetning om fortsatt drift legges til grunn for årsregnskapet, skal det bekreftes at forutsetningen er tilstede
2. Dersom det er tvil om den regnskapspliktige kan fortsette virksomheten, skal det redegjøres for usikkerheten
3. Dersom styrets handleplikt ved tap av egenkapital har inntrådt i henhold til aksjeloven eller allmennaksjeloven § 3-5, skal 

det opplyses om det er besluttet eller satt i verk tiltak for å sikre selskapets drift, eventuelt å oppløse selskapet.
4. Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avviking er 

beregnet dersom dette ikke framgår i note til årsregnskapet.

RL § 4-5 Forutsetningen om fortsatt drift:
Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetningen om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 
Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling.

RL § 7-46 Fortsatt drift
Dersom det er usikkerhet om fortsatt drift, skal det opplyses om usikkerheten.

As(a)l. § 3-4 Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet 
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten.

Utdrag fra lover og standarder 
som omhandler fortsatt drift

IAS 1.25-26 Presentasjon av finansregnskap - Fortsatt drift
Ved utarbeiding av finansregnskapet skal ledelsen foreta en vurdering av et foretaks evne til fortsatt drift. Finansregnskap et 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. Dersom ledelsen, når den foretar sin vurdering, har kjennskap til 
vesentlige usikkerheter knyttet til hendelser eller forhold som kan så betydelig tvil om foretakets evne til fortsatt drift, skal det 
opplyses om denne usikkerheten. Når finansregnskap ikke er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift, skal det opplyses om 
dette og om grunnlaget som finansregnskapet er utarbeidet etter, samt gis en begrunnelse for hvorfor foretaket ikke anses for å 
være i fortsatt drift. 

Ved vurdering av om forutsetningen om fortsatt drift passer eller ikke, skal ledelsen ta hensyn til all tilgjengelig informasjon om 
framtiden, som minst er, men ikke er begrenset til, tolv måneder fra slutten av rapporteringsperioden. Omfanget av vurderingen 
avhenger av forholdene i hvert enkelt tilfelle. Når et foretak har en forhistorie med lønnsom virksomhet og lett tilgang til finansielle 
ressurser, kan det normalt konkluderes med at forutsetningen om fortsatt drift passer uten at det foretas detaljerte analyser. I 
andre tilfeller kan ledelsen ha behov for å vurdere en lang rekke faktorer i forbindelse med nåværende og forventet lønnsomhet, 
avdragsplaner for gjeld og mulige refinansieringskilder før den kan konkludere med at forutsetningen om fortsatt drift passer.



“Utdrag fra lover og standarder som omhandler fortsatt drift”

IAS 1.122 Presentasjon av finansregnskap - Opplysninger om regnskapsprinsipper
Et foretak skal sammen med viktige regnskapsprinsipper eller andre noter opplyse om de vurderinger, foruten vurderinger som 
innebærer estimater (se nr. 125), som ledelsen har foretatt som et ledd i anvendelsen av foretakets regnskapsprinsipper, og som 
har mest betydelig innvirkning på beløpene som innregnes i finansregnskapet.

IAS 1.125 Presentasjon av finansregnskap - Kilder til estimeringsusikkerhet 
Et foretak skal opplyse om sine forutsetninger for framtiden og andre viktige kilder til estimeringsusikkerhet ved slutten av 
rapporteringsperioden som innebærer en betydelig risiko for en vesentlig justering av den balanseførte verdien av eiendeler og 
forpliktelser i løpet av det neste regnskapsåret. Når det gjelder disse eiendelene og forpliktelsene, skal notene inneholde detaljer 
om 
a)  deres art, og
b) deres balanseførte verdi ved slutten av rapporteringsperioden.

IAS 10.14 Hendelser etter balansedagen – Fortsatt drift 
Et foretak skal utarbeide sitt finansregnskap under forutsetning om fortsatt drift, med mindre ledelsen etter 
rapporteringsperioden enten har til hensikt å avvikle foretaket eller legge ned virksomheten, eller ikke har noe realistisk alternativ 
til dette.

NRS 3 Hendelser etter balansedagen 
Punkt 13 - 14 Fortsatt drift
Foretaket skal ikke basere regnskapet på forutsetningen om fortsatt drift hvis det etter balansedagen vedtas en intensjon om å 
likvidere foretaket eller innstille driften, eller fortsatt drift ikke er et realistisk alternativ.

Svekket driftsresultat eller finansiell stilling etter balansedagen kan indikere at det er nødvendig å vurdere om forutsetningen 
om fortsatt drift er forsvarlig. Hvis forutsetningen om fortsatt drift ikke lenger er til stede, vil virkningen av dette være av så 
grunnleggende betydning at regnskapet i følge denne standarden skal utarbeides basert på avvikling, jf. regnskapsloven § 4-5.

NRS 8 God regnskapsskikk for små foretak 
Punkt 8.13 Usikkerhet om fortsatt drift:
Det følger av regnskapsloven § 7-46 at dersom det er usikkerhet om fortsatt drift, skal det opplyses om usikkerheten.
Det følger av regnskapsloven § 7-1 annet ledd at opplysninger som er nødvendige for å bedømme foretakets stilling og resultat 
og som ikke fremgår av årsregnskapet for øvrig, skal gis i note. Det kan være behov for tilleggsopplysninger også i tilfeller hvor 
ledelsens vurdering er at det ikke er usikkerhet om fortsatt drift. Dette kan være tilfellet dersom det er indikasjoner på at det 
foreligger usikkerhet om fortsatt drift, for eksempel negativ eller svak regnskapsført egenkapital, samtidig som det foreligger andre 
forhold som innebærer at det ikke vurderes å være usikkerhet. Slike andre forhold kan for eksempel være garantier fra eier om 
tilførsel av nødvendig kapital og likviditet.

Avvikling
Foretaket skal ikke basere regnskapet på forutsetningen om fortsatt drift hvis det, innen regnskapet avlegges av styret, blir 
vedtatt en intensjon om å likvidere foretaket eller innstille driften, eller fortsatt drift ikke er noe realistisk alternativ. I så fall skal det 
utarbeides et avviklingsregnskap.



“Utdrag fra lover og standarder som omhandler fortsatt drift”

NRS 16 Årsberetning 
Punkt 2.8 Forutsetning om fortsatt drift
Det er et grunnleggende prinsipp at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift, så lenge det ikke er 
sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, jf. regnskapsloven § 4-5. Forutsetning om fortsatt drift skal omhandles i årsberetningen 
og vil dekke tre prinsipielt forskjellige situasjoner; utvilsom fortsatt drift, usikker fortsatt drift og avvikling. Når det er utvilsomt at 
driften vil fortsette, vil det være tilstrekkelig at årsberetningen inneholder en positiv bekreftelse på at fortsatt drift er lagt til grunn 
for regnskapet.

Kravet i regnskapsloven § 3-3a til omtale av forutsetning om fortsatt drift skal ses i sammenheng med aksjelovgivningens krav 
til forsvarlig egenkapital og likviditet. I regnskapsloven er det tatt inn krav om at det i årsberetningen skal opplyses særskilt om 
forholdet dersom styrets handleplikt etter aksjelovgivningen har inntrådt. Det skal også opplyses om det er vurdert å treffe tiltak 
for å sikre fortsatt drift, eventuelt å oppløse selskapet.

IAS 1 legger til grunn at regnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift med mindre ledelsen har til hensikt å 
avvikle virksomheten, eller at ledelsen ikke har noe realistisk alternativ til avvikling. Dette er begrepsmessig en annen avgrensing 
enn den norske regnskapslovens ”ikke er sannsynlig at virksomheten blir avviklet”. Alternativene til avvikling vil typisk være større 
reorganiseringer av driften, refinansiering, overdragelse av virksomheten til andre eller kombinasjoner av slike tiltak. Generelt vil det 
være vanskelig å bedømme sannsynligheten for å lykkes med slike tiltak før de er nærmere undersøkt. I samsvar med det generelle 
krav om å harmonisere norske regnskapsregler med anerkjente internasjonale standarder, er det neppe tjenlig at anvendelsen 
av forutsetning om fortsatt drift er særegen i Norge. Det legges derfor opp til at det må kreves den samme grad av sikkerhet for 
at avvikling blir utfallet som etter internasjonale standarder, før dette legges til grunn for regnskapet. Dersom det utarbeides et 
avviklingsregnskap, skal det redegjøres for hvordan virkelig verdi ved avvikling er beregnet.
Det vil alltid være usikkerhet knyttet til et foretaks fremtidsutsikter. Plikten til å redegjøre for usikkerhet knyttet til fortsatt 
drift- forutsetningen utløses imidlertid først når det foreligger konkrete forhold som kan sette foretakets videre drift i fare. 
Vurderingshorisonten vil normalt være frem til neste balansedag, men også levetiden for foretakets anleggsmidler kan være 
relevant å trekke inn i denne sammenheng. Redegjørelsen vil omhandle de forutsetninger fortsatt drift bygger på, kritiske 
faktorer og eventuelle konsekvenser av ugunstige forhold som kan inntreffe. Generell forretningsmessig usikkerhet omhandles i 
årsberetningens avsnitt om foretakets fremtidsutsikter.

Omfanget av redegjørelsen skal avspeile den usikkerheten som foreligger. Ved stor usikkerhet og tvil om berettigelsen av 
forutsetning om fortsatt drift skal det opplyses om større poster i årsregnskapet som vil påvirkes dersom forutsetning om fortsatt 
drift ikke legges til grunn for vurderingene. Virkningene skal om mulig kvantifiseres.

Dersom eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling, jf. regnskapsloven § 4-5, skal det opplyses om dette i note, jf. 
regnskapsloven § 7-35. Ledelsen bør vurdere om det er nødvendig å gi noteopplysning hvor det redegjøres for hvordan virkelig 
verdi ved avvikling er beregnet, jf. regnskapsloven § 7-1 annet ledd.
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