2020-04-07

! Notera att Srf konsulternas redovisningsgrupp även har
lämnat en vägledning om information i årsredovisningen
från och med bokslut 2020-04-30

Information i årsredovisningen per 2019-12-31 för mindre företag
med anledning av spridningen av corona – vägledning från Srf
konsulternas redovisningsgrupp
Srf konsulternas redovisningsgrupp lämnar härmed följande vägledning med anledning av frågor
avseende årsredovisningar i mindre företag och effekter av spridningen av corona.
Coronaspridningen påverkar företag i olika omfattning varför varje enskilt företag måste göra en
enskild bedömning av hur det ska uttryckas i årsredovisningen. För många företag blir däremot
informationen likartad. Vi har nedan sammanställt en vägledning avseende bokslut per sista
december 2019.

Kravet att i förvaltningsberättelsen under rubriken Allmänt om verksamheten
skriva om speciella omständigheter som i särskild grad berör företaget

De allra flesta företag kan antas påverkas av coronaviruset. I undantagsfall kan det finnas företag
som inte påverkas. I förvaltningsberättelsen under rubriken Allmänt om verksamheten finns ett krav
att skriva om speciella omständigheter som i särskild grad berör utvecklingen av företagets
verksamhet, ställning och resultat. Vår bedömning är att de flesta företag kan göra en relativt
generell skrivning. Detta då det inte finns något krav på att kvantifiera effekten. Följande skrivning
kan vara vägledande:
”Spridningen av coronaviruset kan antas påverka utvecklingen av bolagets (företagets)

verksamhet, ställning och resultat negativt (i undantagsfall positivt). Se även noten avseende
väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.”

Kravet att i förvaltningsberättelsen skriva om väsentliga händelser under året
Vår bedömning är att inget behöver skrivas under denna rubrik.

Kravet att i not skriva om väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Här bör noteras att ju senare årsredovisningen upprättas desto mer vet styrelsen om hur
coronaspridningen påverkar företaget. Det går inte i dagsläget att säga om det är bra att avvakta
med att upprätta årsredovisning eller inte. Vår bedömning är däremot att idag vet vi väldigt lite om
hur mycket spridningen kommer att påverka. För de företag där man ännu inte sett stora effekter
kan följande generella skrivning vara vägledande:

”Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ (i undantagsfall positiv)
påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut
och människors och företags beteende går det i dagsläget inte att kvantifiera
virusspridningens påverkan på verksamheten.”
För de företag som redan idag ser, alternativt inser att det inom kort tid kommer att uppstå,
stora ekonomiska effekter ska den ekonomiska effekten uppskattas och uttryckas. Följande
skrivning kan vara vägledande för dessa företag:
”Spridningen av coronaviruset har efter balansdagen haft en negativ (i undantagsfall positiv)
påverkan på företagets verksamhet. På grund av osäkerheten kring framtida politiska beslut

och människors och företags beteende är det i dagsläget (mycket) svårt att kvantifiera
virusspridningens påverkan på verksamheten.”
Detta kompletteras med uppskattningar som beror på effekterna av spridningen av corona.
Det ska vara uppskattningar som företaget kan bedöma på ett rimligt sätt och som är
relevanta i det enskilda fallet. Det kan t.ex. vara:
•
•

•
•

Hur mycket lägre omsättning bolaget förväntas få på årsbasis jämfört med budget
eller föregående år
Hur mycket bolaget uppskattar att de tappat i omsättning med anledning av
spridningen av corona under året efter räkenskapsåret fram till avgivande av
årsredovisningen
Hur mycket bolaget antas tappa i rörelseresultat med anledning av spridningen av
corona
En uppskattning av hur nyckeltal som kassalikviditet och/eller soliditet kommer att
påverkas med anledning av spridningen av corona.

Styrelsen har också att bedöma om det råder omständigheter som gör att företaget inte
längre förutsätts fortsätta sin verksamhet. För detta ändamål bör styrelsen göra och
dokumentera en analys av hur företaget kommer att komma ur coronakrisen ekonomiskt.
För ändamålet avser Srf konsulterna att presentera ett stöd i form av en excelmall.
Kommer styrelsen fram till att det är sannolikt att bolaget kommer träda i likvidation
(konkurs) ska notupplysningen kompletteras med den informationen. I ett sådant läge kan
följande text vara vägledande:
”Styrelsen bedömer att det, med anledning av effekterna av spridningen av corona, kan bli
aktuellt att försätta bolaget i likvidation (konkurs). Detta kan däremot komma ändras om
ytterligare stödåtgärder vidtas samt om utfallet av vidtagna åtgärder blir mer gynnsamt än
vad som nu med försiktighet kalkylerats.”

Värderingavenskildatillgångar
I ett separat dokument lämnar Srf konsulternas redovisningsgrupp vägledning avseende
värderingsfrågor för enskilda tillgångar med anledning av spridningen av corona.

