
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Covid-19s fremvekst i Europa 
har slått til for fullt, med store 
ringvirkninger i det norske og 
internasjonale næringsliv. Oslo 
Børs og oljeprisen stuper, i takt 
med at flere og flere norske 
virksomheter kjenner viruset 
på kroppen.  

Flere selskaper erfarer nå 
likviditetsutfordringer – på 
tross av nye 
permitteringsregler må fortsatt 
husleie, strøm og gjeldsrenter 
betales mens inntekten 
bortfaller. Regjeringen lanserer 
nå to nye statlige låne- og 
garantiordninger på til sammen 
NOK 100 milliarder for å sikre 
likviditeten i norske bedrifter. 

Vi i EY kan hjelpe deg i denne 
situasjonen med å forstå 
alternativene og foreta 
informerte valg.  

Denne brosjyren gir en kort 
oversikt over de sentrale  

alternativer og tiltak som 
selskaper i likviditetsutfordringer 
bør tenke på nå.  

 

Kontakt oss   
Mads Ribe 
Senioradvokat | EY Law 

mads.ribe@no.ey.com  
+47 99 22 71 56 
 

 

Mathias Anker Paulsen 

Advokatfullmektig | EY Law  

mathias.anker.paulsen@ 

no.ey.com | +47 991 25 329  

 

 

 

 

 

 

Hvordan håndtere 
likviditetsutfordringer 
i en vanskelig tid?  

 

 

 
Hva innebærer lanseringen av garantiordningen og (gjen)opprettelsen av 
statens obligasjonsfond?  
 
Regjeringen lanserer nå to nye statlige låne- og garantiordninger på til sammen 
NOK 100 milliarder for å sikre likviditeten i norske bedrifter.  
• For små og mellomstore virksomheter foreslås en statlig lånegaranti for banklån 
med en ramme på NOK 50 milliarder. 
• For de største virksomhetene foreslås det å gjenopprette statens 
obligasjonsfond. Fondet skal forvaltes av Folketrygdfondet og investere i 
obligasjonslån utstedt av norske bedrifter med en ramme på NOK 50 milliarder.  
 
Finansdepartementet utarbeider nå retningslinjer for hvordan fondet skal forvaltes 
og garantiordningen skal praktiseres. I påvente av dette er det viktig at selskaper 
nå har en klar plan A, B og C for hvordan virksomheten skal sikres på kort og lang 
sikt. Restruktureringstiltak blir en vital del av omstillingen og flere styrerom vil ha 
behov for veiledning til å styre skuta trygt i havn.   
 
Restruktureringstiltak 
 
Vi hjelper selskaper med finansiell restrukturering i alle faser. Hvert tilfelle må 
vurderes konkret, men enhver virksomhet med likviditetsutfordringer bør stille seg 
følgende spørsmål:  
 • Er det rom for å forhandle med banker og kreditorer om en utsettelse eller 
midlertidig stans i avdrag og andre faste kostnader?  
 •  Kan manglende oppfyllelse av kontrakter begrunnes i force majeure eller 
bristende forutsetninger, som følge av COVID-19 og regjeringens tiltak? 
•  Har aksjonærer mulighet til å skyte inn mer kapital som lån eller egenkapital, 
alternativt konvertere eksisterende gjeld til aksjer for å få ned gjeldsgraden? 
•  Foreligger det noen hindre i eksisterende låneavtaler for at selskapet kan søke 
på noen av regjeringens nye garanti- eller låneordninger?  
•  Hvordan påvirker regjeringens nye skatte- og mva-regler likviditeten?  
•  Skyldes likviditetskrisen midlertidig stans i etterspørsel eller er det mer 
langsiktige årsaker? Bør selskapet sette i gang en større restrukturering eller 
refinansiering som ruster selskapet på lang sikt?  
 
Plikter og ansvar ved mulig insolvens 

 
Dersom selskapet ikke finner noen plan for å komme seg ut av krisen, er det viktig 
å være oppmerksom på insolvensreglene slik at selskapet ikke driver på kreditors 
regning uten realistisk håp om å redde virksomheten. Dette bør dere tenke på:  
• Er selskapet insuffisient, dvs. at eiendeler og inntekter gir ikke full dekning for 
alle forpliktelser? 
• Er selskapet illikvid, dvs. at selskapet ikke kan oppfylle sine forpliktelser etter 
hvert som de forfaller og denne betalingsudyktigheten er ikke forbigående? 
• Om selskapet teknisk sett er insolvent (dvs. både insuffisient og illikviditet 
foreligger) – er det dokumenterbart og realistisk håp om å redde selskapet eller drives 
virksomheten i realiteten på kreditors regning og risiko?  
• Bør selskapets tillitspersoner (dvs. styre og daglig leder) agere og informere 
kreditorene om selskapets økonomiske problemer for å unngå erstatningsansvar?  
 
Vi er sparringspartnere for selskaper i den vanskelige tiden – ta kontakt for en 
uformell prat om hvordan vi kan hjelpe ditt selskap med å håndtere krisen.
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