
Hvordan CFO-området 
bør respondere på 
 Covid-19-utbruddet
Styrking av finansiell rapportering og 
operative prosesser for å være bedre 
forberedt under koronakrisen
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Delårsregnskapet for første kvartal 
2020 skal snart avlegges. Denne 
publikasjonen inneholder de mest 
sentrale områdene ved avleggelse 
av delårsregnskapet for Q1 2020. 
Klikk for download.

79%

av styremedlemmene 
innrømmer at deres organisasjon 

er dårlig forberedt på en krise 
(Global risk survey 2020)

Myndighetene har lagt 
frem flere tiltakspakker 
for å støtte bedrifter som 
rammes av de igangsatte 
COVID-19-tiltakene.

Myndighetene har 
kommet med utvidede 
rapporteringsfrister.

For mange selskaper 
vil koronautbruddet 
gi utslag på ned skriv-
nings indikatorene. 
Det vil derfor måtte 
gjennomføres grundige 
nedskrivningsvurderinger 
allerede ved avleggelsen 
av første delårsregnskap i 
2020.

Frister for betaling av 
skatter og avgifter er 
utsatt. Flere satser er 
midlertidig redusert.

https://www.ey.com/en_gl/ifrs-technical-resources/accounting-considerations-of-the-coronavirus-outbreak-updated-march-2020
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Myndighetenes tiltak 
samt bedriftenes og 
innbyggernes respons 
på COVID-19, gjør at 
samfunnet og store 
deler av næringslivet 
sannsynligvis opplever 
de raskeste og mest 
dramatiske endringene 
i økonomiske 
rammebetingelser i 
moderne tid. 

Flere selskaper 
opplever kraftige fall 
i omsetningen, og 
har sett seg nødt til 
å permittere ansatte. 
Likviditetsutfordringene 
er store, da faste 
kostnader som husleie, 
strøm, forsikringer og 
avdrag forfaller løpende.

Overgang til 
hjemmekontor gjør det 
ekstra utfordrende. Det 
legger spesielt stort press 
på finansfunksjonen, som 
raskt må omstille seg 
for å forberede en svært 
krevende måneds- og 
kvartalsrapportering.

Påvirkning på finansfunksjonen
Fokusområder for CFO
• Konsekvenser av omsetningsfall
• Likviditetsbehov knyttet til investeringer og drift
• Regjeringens tiltakspakker
• Beredskaps- og krisehåndteringsplaner
• IFRS og regnskapsmessige utfordringer
• Cyber, data og overordnet risikostyring
• Sikre gode digitale arbeidsprosesser

Regnskapsutfordringer ved utarbeidelse av års- og kvartalsregnskap
• For de fleste selskaper er koronautbruddet en hendelse etter balansedagen, 

uten regnskapsmessige konsekvenser for 2019- regnskapene. 
Tilleggsopplysninger i regnskapene må vurderes.

• For mange selskaper representerer koronautbruddet stor risiko for 
fremtidig drift og finansiering. For veldig mange vil dette gjøre utslag på 
nedskrivningsindikatorene.

• Måling av virkelig verdi vil påvirkes av vurderingen av hvordan COVID-
19 og myndighetenes tiltakspakker vil påvirke markedsaktørenes 
verdsettelsesestimater på balansedagen.

• Delårsrapporteringen gir anledning til å oppdatere markedet på 
selskapets vurdering av koronautbruddets konsekvenser. For veldig 
mange vil delårsregnskapet for Q1 2020 være en av de mest utfordrende 
regnskapsavleggelsene noen gang.

Påvirkning på regnskapsavslutningen som følge av hjemmekontor
• Større utfordringer enn vanlig når det første delårsregnskapet for 2020 skal 

avlegges fra ulike hjemmekontorer.
• CFO-er bør handle nå for å stressteste regnskapsavslutningsprosessen, og for å 

hindre forsinkelser og feilrapportering.
• Stabiliteten og tilgjengeligheten av system, ansatte og gode 

kommunikasjonsmuligheter vil være nødvendig for å gjennomføre 
nøkkelprosesser.
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Nåværende markedsforhold vil medføre risiko og 
usikkerhet i regnskapsavslutningsprosessen

Regnskapsavslutningen vil ta 
lengertid med hjemmekontor
• Medarbeidere på hjemmekontor 

som er smittet eller påvirket 
på annen måte, vil medføre 
kapasitetsproblemer og potensielle 
kunnskapsgap.

• Tilgjengelighet av tredjepartsdata 
(fra underleverandører) kan bli 
redusert og/eller forsinket.

• Tilgang til kritiske systemer og 
data kan bli begrenset, inkludert 
forsystemer.

• Krevende gjennomføring vil 
sannsynligvis redusere tiden for 
kvalitetssikring av rapportering til 
ledelsen og styret.

• Regnskapsavslutningsprosessen må 
planlegges på nytt for å ta høyde for 
forsinkelser.

Operasjonelle aktiviteter og 
finansiell rapportering vil påvirkes
• Analysere det løpende 

likviditetsbehovet til drift 
og investeringer. Hyppigere 
styringsinformasjon.

• Analysere handlingsrommet for 
reduksjon av faste og variable 
kostander. Gå i dialog med kunder og 
leverandører. Iverksett tiltak!

• Beredskaps- og 
krisehåndteringsplaner vil bli testet, 
inkludert identifisering av kritiske 
ressurser, teknologi, utstyr og 
leverandører.

• Utfordringer tilknyttet IFRS og andre 
regnskapsstandarder.

• Potensielle trusler på cyber, data, 
kontroll og risikostyring.

• Sikre gode digitale arbeidsprosesser. 

Myndighetenes tiltakspakkers 
effekt på selskapet
• Som følge av COVID-19s alvorlige 

påvirkning på norsk økonomi, 
har myndighetene kommet med 
tiltakspakker for å hjelpe pressede 
selskaper. Det er avgjørende å 
forstå tiltakspakkenes betydning for 
selskapet.
• Flere tiltakspakker er relevante:
• Endringer av regler for 

permittering og sykepenger
• Skatte- og avgiftslettelser
• Statlige lån og garantiordninger
• Kompensasjonsordninger for 

bortfall av omsetning
• Myndighetene presenterer stadig 

nye tiltakspakker.

Finansfunksjonen vil kreve tettere koordinering og 
bedre samarbeid ved gjennomføringen 
Flere komplekse forhold sammenfaller med 
foretakenes forberedelser til kommende måneds- og 
kvartalsslutt
• Raske endringer i økonomien kan føre til økt behov for 

rapportering og analyser i regnskapsavslutningen.
• Ad hoc-krav på økonomifunksjonen grunnet 

endrede forretningsmodeller, likviditetsanalyser og 
kapitalallokeringsstrategier kan legge stort press på 
ressursene.

• Myndigheter vil gi retningslinjer løpende, som kan endre 
den finansielle rapporteringen. Internasjonale standarder 
og krav vil trolig bli berørt.

• Det er behov for en grundig vurdering av prosessene i 
regnskapsavslutningen.

CFO-er må agere for å sikre regnskaps avslutnings-
prosessen, hindre forsinkelser og unngå feil i den 
finansielle rapporteringen
• Identifiser og adresser problemstillinger tidlig.  

Start planleggingen, prioriter riktig og identifiser områder 
som vil kreve ledelsens og styrets oppmerksomhet.

• Etabler et virtuelt møtepunkt og kontrollsenter.  
Vær forberedt på å håndtere problemstillinger tilknyttet 
regnskap, skatt, IT, investorer, styre og andre tverrfaglige 
utfordringer.

• Tettere koordinering og detaljert fremdriftsplan vil være 
avgjørende. Ha daglige og ukentlige statusmøter for å 
sikre at hele teamet arbeider mot et felles mål.

• Juster planen for regnskapsavslutningsprosessen.  
Gjør nødvendige justeringer i tidsestimater, og ta høyde 
for endringer i tidsfrister.
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Selskaper bør se på dette som en mulighet  
for bedre planlegging i fremtiden

Q1 2020 – Tilpass, juster og vurder for fremtiden Q2 2020 – Gjør vurdering til handling

Gjør en grundig vurdering 
av prosessene i regnskaps- 
avslutningsprosessen. 
Undersøk om de er robuste 
nok, eller har klare mangler 
som må utbedres.

Ta bort unødvendige 
oppgaver. Enkelte oppgaver 
har blitt utført i mange år, 
men vil ikke nødvendigvis 
etterspørres  dersom de ikke 
utføres.

Endrede tidsfrister kan bidra til å omfordele 
ressurser til prioriterte oppgaver, og dermed 
bidra til mindre press på medarbeidere.

Utnytt tiden mellom 
kvartalene. Tillatt 
medarbeidere å vurdere 
egne prosesser for å gjøre 
nødvendige justeringer.

Strømlinjeform-prosesser. 
Gjør en vurdering av hvordan 
prosessene utføres, og vurder 
muligheter for  strømlinjeform 
og standardisering.

Etabler rutiner for kontinuering evaluering 
og forbedring av prosesser. Inkluder teamet i 
det videre arbeidet med å etablere en visjon 
og strategi. Gjennomfør pliktig evaluering av 
prosessene.

Reduser kompleksiteten i arbeidsoppgaver. Vurder om enkelte 
oppgaver, typisk repetitive, kan utføres smartere. Dette kan bidra 
til raskere gjennomføring med høyere kvalitet.

Gjennomførte forbedringsaktiviteter kan bidra til 
bedre ressursallokering.

Kontakt

Per Øyvind Borge-Hansen
Partner
+47 982 06 361
per.oyvind.borge-hansen@no.ey.com

Arbab Dar
Associate Partner
+47 928 82 090
arbab.dar@no.ey.com

Kjersti Haukom Syvertsen 
Partner
+47 975 33 603 
kjersti.syvertsen@no.ey.com

Ankit Puri
Partner
T+ 47 415 79 418
ankit.puri@no.ey.com
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