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Redovisningseffekter av Covid-19

• Många effekter för företag, både direkta och indirekta

Minskad varuimport Ingen turism, inställda 
sportevenemang, konserter 
etc. minskade 
restaurangbesök och resor

Avbrott i leverantörs-
kedjan till följd av 
materialbrist

Minskat förtroende för 
företag och den 
finansiella marknaden

Olika branscher och företag har påverkats på olika sätt till följd av Covid-19 och har därmed ställts inför 
olika utmaningar. 

Frågor uppstår löpande om redovisningsmässig hantering av effekter av Covid-19.

Utmaningar i arbetet med finansiella rapporter
- Värdering

- Presentation
- Upplysningar



Exempel på redovisningsfrågor som aktualiseras pga Covid-19

• Redovisning av statliga bidrag

• Anläggningstillgångar

• Materiella 

• Immateriella

• Finansiella inkl. nedskrivningar

• Omsättningstillgångar

• Varulager 

• Fordringar

• Kortfristiga placeringar

• Avsättningar och Eventualförpliktelser

• Skulder

• Uppskjuten skatt

• Intäkter

• Viktiga uppskattningar och 
bedömningar

• Antagande om fortlevnad

• Händelser efter rapportperioden

• Kontrollbalansräkning

• Alternativa nyckeltal

• Upplysningar

• Förvaltningsberättelse 

• not



Delårsrapporter – upplysningar (IAS 34)

Händelser och transaktioner som 
är av vikt för att förstå 

förändringarna i företagets 
finansiella ställning och utveckling 

sedan senaste balansdag

Beskrivning av väsentliga 
risker och osäkerhetsfaktorer 
som företaget står inför - ÅRL

Händelser efter 
rapportperioden

Övriga upplysningar



ESMAs uttalande om delårsrapportering inför Q2

• Tillämpning av IAS 34 

• ESMA förväntar sig mer omfattande information än vanligt. Covid-19 är en väsentlig händelse och 
vissa upplysningar som normalt lämnas i fullständiga finansiella rapporter kan bli aktuella även för 
delårsrapporter

• Upplysning om väsentliga bedömningar, fortlevnad och risker relaterat till Covid-19

• ESMA uppmanar upplysningar om väsentliga bedömningar enligt IAS 1 även för delårsrapporter

• Nedskrivning av icke-finansiella tillgångar

• ESMA anser att Covid-19 sannolikt innebär en indikation på nedskrivningsbehov vilket får som följd 
att nedskrivningsprövning ska genomföras

• Presentation av Covid-19 effekter

• ESMA uppmanar till försiktighet med att presentera effekter som separata avvikelser i resultatet 
eller rapport över finansiell ställning. Företag uppmanas dock att lämna kvantitativa upplysningar i 
not



Alternativa nyckeltal

• ESMA har publicerat en Q&A avseende tillämpning av sina riktlinjer om 
alternativa nyckeltal med anledning av coronapandemin

• ESMA uppmanar emittenter att inte justera befintliga nyckeltal, eller introducera 
nya nyckeltal, utan istället lämna bra upplysningar om hur virusutbrottet påverkat 
och förväntas påverka verksamheten, lönsamheten, graden av osäkerhet samt de 
åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas

• Om befintliga nyckeltal justeras, eller nya nyckeltal introduceras; observera 
upplysningskrav

• Observera även att poster som påverkat tidigare period, eller som kommer 
påverka framtida perioder, inte felaktigt får betecknas som ”icke 
återkommande” eller liknade

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma32-51-370_qas_on_esma_guidelines_on_apms.pdf


Redovisning av statliga bidrag (IAS 20)

Redovisning Rimligt säkert:

• Uppfyller de villkor som är förknippade med bidraget, 
• Bidraget kommer att erhållas

Bidrag hänförligt till tillgångar Bidrag hänförligt till resultatet

Presentation • Förutbetald intäkt eller 
• Reducerar tillgångens 

redovisade värde

• Separat i resultaträkningen eller 
• Under en allmän rubrik, t.ex. 

övriga rörelseintäkter eller 
• Som en minskning av 

motsvarande kostnader
• Över samma perioder som de 

kostnader bidragen är avsedda 
att kompensera för.



Redovisning av statliga bidrag forts.

• Korttidsarbete, Hyresrabatter, Omställningsstöd 

• Viktigt att förstå villkoren för stödet inkl. eventuell risk för återbetalning

• Tidpunkt för redovisning av stödet

• Presentation i resultaträkningen

• Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter, 

• Nedsättning av arbetsgivaravgifter, dvs inget statligt bidrag ➔ medför ingen särskild 
redovisningsåtgärd utan enbart lägre belopp  som kostnad för arbetsgivaravgift i den 
aktuella perioden



Redovisning av statliga bidrag forts.

• Möjlighet till anstånd med inbetalning av skatter och avgifter

• Arbetsgivaravgifter redovisas normalt som upplupna kostnader i balansräkningen men 
bör omklassificeras till övriga skulder när skattedeklaration skett och skulden är 
”konstaterad”. 

• Källskatt och moms klassificeras normalt som övriga skulder – ingen omklassificering
nödvändig

• Eftersom anståndet bara kan beviljas med 12 månader blir det ingen långfristig skuld

• Ränta bör redovisas som finansiell post i resultaträkningen

• Statligt stöd avseende sjuklönekostnader

• Tidpunkt för redovisning – samma period som sjuklönen avser

• Presenteras som övrig rörelseintäkt i resultaträkningen



• Omsättning

• Orderingång

• Avtalsändringar

• Omfattning

• Pris

• Betalningsvillkor

• Statliga stöd

• Kostnader

• Åtgärder för kostnadsbesparing

• Kostnader för skyddsutrustning

• Omstruktureringskostnader

• Väsentliga uppskattningar

• Tillgångar

• Ingen väsentlig påverkan

• Verkligt värde finansiella tillgångar och 
förvaltningsfastigheter

• Kreditförlustreserveringar

• Nedskrivningar

• Skulder

• Pensionsskulder (tillgångar)

• Noterade obligationer 

• Upplåning

Resultat Finansiell ställning

Upplysningar om coronavirusets effekter – erfarenheter från Q-rapporter



Antagande om fortlevnad

• Finansiella rapporter enligt IFRS upprättas utifrån fortlevnadsprincipen. 

• Företagsledningen måste därför göra en bedömning om företagets förmåga att fortsätta verksamheten 
med hänsyn till befintliga och förväntade effekterna av coronaviruset fram till dess att de finansiella 
rapporterna godkänns för utfärdande. 

• Ledningen måste t.ex. överväga hur situationen påverkar aktuell och förväntad lönsamhet och 
likviditet, under beaktande av räntebetalningar och amorteringsplaner, samt möjligheter till alternativa 
finansieringskällor.

• Om rapporterna inte baseras på fortlevnadsprincipen ska upplysning lämnas.

• Upplysning ska även lämnas om ledningen känner till väsentliga osäkerhetsfaktorer rörande händelser 
eller förhållanden som kan ge upphov till betydande tvivel beträffande företagets förmåga att fortsätta 
verksamheten.



Antagande om fortlevnad forts.

• Exempel på överväganden att beakta vid bedömning om fortsatt drift

• Påverkas verksamheten om anställda inte kan vara på arbetet utan måste jobba 
hemifrån? (avseende länder med karantän)

• Flexibilitet i kostnadsbasen

• Tillgång till likviditet

• Sannolikhet för att bryta covenanter och effekt av detta på kostnader

• Avbrott i leverantörskedjan – ökning av produktionskostnader

• Försäkring som täcker kostnader eller intäktsbortfall

• Möjlighet att erhålla statliga bidrag

• Stöd från moderföretag



Värdering till verkligt värde (IFRS 13)

• I de fall observerbara priser på identiska tillgångar saknas per balansdagen:

• Marknadsbaserat värde ska uppskattas

• All information som rimligen är tillgänglig ska beaktas

• Marknadsbaserat exitpris per balansdagen

• Har spridningen av coronaviruset påverkat marknadsaktörers värderingsantaganden vid 
tidpunkten för aktuell balansdag? 

• Förklara om och i så fall hur virusutbrottet har påverkat värderingar till verkligt värde

Verkligt värde = ”exit price” vid värderingstidpunkten. 
Företagets avsikt att behålla eller avyttra vid tidpunkten är inte relevant för värderingen.



Förväntade kreditförluster på finansiella tillgångar (IFRS 9)

• Förväntade kreditförluster en konsekvens av finanskrisen 2008

• ”Too little too late”

• Modeller som baseras på historiskt utfall (förenklad metod)

• Behov av översyn av befintliga modeller?

• Ytterligare segmentering?

• Större behov av manuell justering av det kvantitativa utfallet från modeller?

Finansiella tillgångar värderade till upplupet anskaffningsvärde 
(t.ex. utlåning, reversfordringar, kundfordringar, leasingfordringar)



Finansiella instrument – andra frågor

Koncern-

interna 

fordringar, 

RFR 2

Väsentlig 

ökning av 

kreditrisk

Förlängning 

av betalnings-

villkor

Omförhandling

av lån

Förändring av 
segmentering 

av 
låneportföljer 

eller 
fordringar

Säkrings-

redovisning

Upplysningar



Anläggningstillgångar

• Materiella

• Se över nyttjandeperiod

• Restvärde

• Nedskrivning

• Post för post värdering

• Kontrakterat köp - förlustkontrakt

• Immateriella

• Se över nyttjandeperiod

• Nedskrivning

• Aktivering av egenupparbetade immateriella tillgångar

• Kriterierna för aktivering

• Post för post värdering



Nedskrivningsbehov av icke-finansiella tillgångar (IAS 36)

• Om en indikation föreligger per balansdagen ska företaget göra en beräkning av tillgångens 
återvinningsvärde

Återvinningsvärde,

det högre av

Nyttjandevärde

Nuvärdet av de kassaflöden tillgången 
förväntas ge upphov till

Lednings bästa bedömning av de 
ekonomiska förhållanden som kommer 

att finnas under tillgångens återstående 
nyttjandeperiod

Verkligt värde 
minus 

försäljnings-
kostnader



Leasing, leasetagare (IFRS 16)

Leasingperiod

• Ompröva 
bedömning om 
förlängning eller 
avslut

Hyressubventioner

• Från myndighet –
Statligt bidrag 
(IAS 20)

Omförhandling av 
avtal

• Om modifiering 
enligt IFRS 16

• Nytt avtal

• Omräkning av 
skuld – ny ränta

Covid-19 
relaterade 

hyresrabatter

• Praktiskt 
undantag (ej 
antagen av EU) –
specifika 
förutsättningar

• Variabel avgift



IFRS 16 –ändringar relaterade till Covid-19

Avser

• Hyresrabatter 
direkt 
relaterade till 
Covid-19

• Frivilligt 
undantag till 
modifierings-
regler i IFRS 16

• Enbart 
leasetagare

• Ej uppskjutna 
betalningar

Förutsättningar

• Betalningar är 
desamma eller 
lägre än innan 
ändringen

• Rabatter avser 
enbart 
betalningar 
under 2020

• Inga 
substantiella 
ändringar av 
övriga villkor i 
leasingavtalet

Redovisning

• Samma period 
som rabatten 
avser

• Variabel avgift

• Motsvarande 
minskning av 
skuld 

• Slipper 
analysera 
redovisnings-
mässig 
hantering av 
varje rabatt

Första 
tillämpning

• 1 juni 2020

• Tidigare 
tillämpning 
tillåten

• Retroaktiv 
tillämpning



Leasing, leasegivare (IFRS 16)

• Omförhandling av avtal

• Modifiering?

• Operationell leasing

• Finansiell leasing

• Statligt bidrag för givna hyresrabatter – IAS 20

• Period

• Netto/brutto



Andra redovisningsmässiga antaganden och uppskattningar

• Värdering

• Fördelning av fasta omkostnader vid lägre produktionstaktVarulager

• Sannolikt att tillräckliga skattepliktiga överskott kommer att finnas 
tillgängliga?

Uppskjutna 
skattefordringar

• Aktualiseras redovisning av avsättningar eller upplysning om 
eventualförpliktelser som företaget inte tidigare har redovisat eller 
upplyst om?

• Förlustkontrakt, omstrukturering

Avsättningar och 
eventualförpliktelser



Andra redovisningsmässiga antaganden och uppskattningar

• Värdering av pensionsskuld ska beakta ändrade antaganden, t.ex. 
diskonteringsränta eller inflation. Verkligt värdet på förvaltningstillgångar kan 
ha minskat på grund av kraftiga börsfall.

Pensioner och 
förvaltningstillgångar

• Uppskattningar som påverkar nettoomsättningen (t.ex. förväntade 
returer eller andra rörliga ersättningar).

• Avtalsändringar

Intäkter från avtal med 
kunder

• Nedskrivningsbehov kan uppstå avseende andelar i intressebolag och 
gemensamt styrda företag samt för moderbolaget avseende andelar i 
koncernföretag

Nedskrivningsbehov av 
innehav i andra företag



Händelser efter rapportperioden (IAS 10)

• Händelser som inträffar under tiden mellan balansdagen och den dag då de finansiella 
rapporterna godkänns för utfärdande (IAS 10.3)

• Upplysningskrav delårsrapporter

Händelser efter balansdagen som inte beaktas

• Värderingar av tillgångar och skulder per balansdag 
ska inte justeras. 

• Krav att upplysa om händelsens karaktär och lämna en 
uppskattning av de finansiella effekterna på företagets 
ställning och resultat.

Händelser efter balansdagen som beaktas

• Värderingar av tillgångar och skulder per 
balansdag ska justeras mot bakgrund av den nya 
information.

Bekräftar händelsen förhållanden som förelåg 
per balansdagen?

Ja Nej



Upplysningar – särskilt viktigt att beakta med hänsyn till Covid-19
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• Förvaltningsberättelse

• Väsentliga händelser

• Översikt över utveckling av verksamhet, ställning och resultat

• Kontrollbalansräkning

• Förväntad framtida utveckling 

• Risker och osäkerhetsfaktorer 

• Not

• Redovisnings- och värderingsprinciper

• Upplysning till respektive post i RR och BR/enligt respektive standard

• Viktiga uppskattningar och bedömningar

• Intäkter och kostnader av exceptionell storlek eller förekomst

• Händelser efter rapportperiodens utgång



Kontaktuppgifter
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Pernilla Lundqvist
Partner

Financial Accounting Advisory Services

070-920 37 22 
pernilla.lundqvist@se.ey.com

Stay safe!
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