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Økonomisk styring og kontroll.
 Punktum.       

For mer informasjon om 
Finales programmer send 

kodeord Finale til

eller send e-post til 
firmapost@finale.no

Finales programmer tar over der økonomisystemene stopper, og hjelper deg videre 
med årsregnskap, noteopplysninger, ligningsoppgaver, skatteberegning, avstemming, 
dokumenta sjon, analyse- og nøkkeltallrapporter, grafer, perioderapporter, konsern -
regnskap, avskrivninger, driftsmiddeloversikt, aksjeoversikt, kontantstrømoppstilling m.m.  
I tillegg valideres dataene automatisk mens du arbeider, slik at feilføringer avsløres  
umiddelbart. Gratis demoversjoner finner du hos www.finale.no.
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God prak sis for in tern sty ring og kon troll:

Vir ke lig ver di og ver di-
pa pi rer
Ar tik ke len tar for seg sent rale ele men ter i en god in tern sty ring og kon troll knyt tet til 
verd set tel se av ver di pa pi rer. Vi kom men te rer hvil ke over ord ne de pro ses ser som bør 
være på plass i fore ta ket og går inn på en kelte helt sent rale kon troll ak ti vi te ter.

Stats au to ri sert re vi sor
Hen rik Wox holt
Part ner, De loit te Audit & Advisory

Stats au to ri sert re vi sor
Ro ger Furholm
Se ni or man ager, De loit te Audit 
& Advisory

Stats au to ri sert re vi sor
Kris tian Dek ke Lø berg
Man ager, De loit te Audit & Advisory

Artikkelen er forfattet av:

Vir ke lig ver di er et be grep alle fore tak som eier ver di pa pi rer må 
for hol de seg til, uav hen gig av hvil ket regnskapsspråk det rap por te-
res etter. Det er en rek ke ibo en de ope ra sjo nel le ri si ko er for bun det 
med å es ti me re et ver di pa pirs vir ke li ge ver di, hvor type og om fang 
av ri si ko pri mært av hen ger av ver di pa pi rets lik vi di tet og kom plek-
si tet. For ver di pa pirer som ikke er lik vi de, kan det være svært 
ut ford ren de å es ti me re vir ke lig ver di.

For å re du se re den ibo en de ri si koen til et ak sep ta belt nivå må 
fore ta ket etab le re en hen sikts mes sig in tern sty ring og kon troll 
knyt tet til verd set tel se. De sis te års tur bu lens i fi nans mar ke det har 
bi dratt til å syn lig gjø re det te. Man ge fore tak har i lø pet av de sis te 
åre ne styr ket den etab ler te sty ring og kon troll knyt tet til verd -
settel se og opp fat nin gen blant pro fe sjo nel le ak tø rer av hva som 
re pre sen te rer god prak sis, er, etter vår opp fat ning, end ret.

Vi vil i den ne ar tik ke len set te fo kus på hva vi opp fat ter som sent-
rale ele men ter i en god in tern sty ring og kon troll knyt tet til verd-
set tel se av ver di pa pi rer. Vi vil både kom men te re hvil ke over ord-
ne de pro ses ser som nor malt bør være på plass i fore ta ket og gå inn 
på en kelte helt sent rale kon troll ak ti vi te ter. Vur de rin ge ne er ret tet 
mot pro fe sjo nel le ak tø rer som har ka pi tal for valt ning som kjer ne-
virk som het og hvor kva li te ten av en verd set tel se er av sent ral 
be tyd ning for fore ta ket. Imid ler tid opp fat ter vi at mo men te ne 
som drøf tes er ge ne rel le i sin na tur og kan til pas ses det en kelte 
fore tak. Der for er de i stor grad ak tuelle for alle fore taks ty per, 
uav hen gig av om fan get av ka pi tal til for valt ning.

Ar tik ke len re pre sen te rer for fat ter nes egen opp fat ning av sent rale 
ele men ter i god prak sis for in tern sty ring og kon troll knyt tet til 
verd set tel se av ver di pa pi rer.

Ri si ko to le ran se og ef fek tiv ope ra sjo nell ri si ko sty ring
Sty ret har et vik tig «påse»-an svar mens dag lig le der har et gjennom -
fø rings an svar for fore ta kets in ter ne sty ring og kon troll. Sent rale 
ele men ter i an sva ret er å etab le re en ri si ko to le ran se for ope ra sjo-
nell ri si ko og en ef fek tiv ri si ko sty ring i tråd med den etab ler te 
ri si ko to le ran sen. Med risikotoleranse me nes her den ak sep tab le 
va ria sjo nen i for hold til opp nå el se av en mål set ting.

Et fore taks or ga ni sa sjons struk tur gir ram me ver ket for å plan leg ge, 
ut fø re, kon trol le re og føl ge opp dens ak ti vi te ter. En rele vant or ga-
ni sa sjons struk tur in klu de rer de fi ni sjon av nøk kel om rå der for 
an svar og myn dig het og etab le ring av for måls tjen li ge rap por te-
rings lin jer. Hen sikts mes sig ar beids de ling mel lom ut øven de og 
kon trol le ren de funk sjo ner er helt av gjø ren de i så måte.

For å sik re en ef fek tiv ope ra sjo nell ri si ko sty ring i tråd med den 
etab ler te risikotoleransen må dag lig le der sør ge for å etab le re over-
ord ne de prin sip per for in tern sty ring og kon troll, en hen sikts -
messig til de ling av an svar og myn dig het i fore ta ket samt en  
hen sikts mes sig rapporteringslinje som sik rer at dag lig le der kan 
føre kon troll med hvor vidt fak tisk ri si ko er in nen for ram me ne av 
den fast sat te risikotoleransen.

An vendt på verd set tel se bør dag lig le der etab le re en verd set tel ses -
poli cy som re de gjør for de over ord ne de prin sip pe ne knyt tet til verd-
set tel ser og som gir fø rin ger for etab le ring av kon troll ak ti vi te ter  
i verd set tel ses pro ses sen. Po li cy en bør in klu de re en de fi ni sjon av 
vir ke lig ver di samt over ord ne de prin sip per for hvor dan verd set tel ser 
skal ope ra sjo na li se res for å være i tråd med den ne de fi ni sjo nen. 
Ek sem pel vis bør det etter vår opp fat ning an gis at verd set tel ser skal 
fore tas av per so ner uav hen gig av in ves te rings be slut nin ger samt at 
det bør an gis når pris le ve ran dø rer skal be nyt tes og når verd set tel sen 

Sty ret har et vik tig «påse»an svar mens dag lig le der har et 
gjen nom fø rings an svar for fore ta kets in ter ne sty ring og kon troll

Dag lig le der må sør ge for å etab le re over ord ne de prin sip per for 
in tern sty ring og kon troll, en hen sikts mes sig til de ling av 
an svar og myn dig het i fore ta ket samt en hen sikts mes sig  
rapporteringslinje.
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skal gjø res in ternt. Med pris le ve ran dør 
me nes en ak tør hvis tje nes te er å le ve re 
verd set tel ser og verd set tel ses in for ma sjon. 
Vi de re bør det an gis at gra den av usik ker het 
i ver di må ling lø pen de skal vur de res og at 
pro ses ser for å hånd te re den ne usik ker he ten 
i ver di må lin gen skal etab le res.

Det er også na tur lig å be skri ve rol ler og 
an svar knyt tet til verd set tel se i po li cy en. 
Den for melle til de lin gen av an svar og 
myn dig het for verd set tel ser bør, etter vår 
opp fat ning, i til legg ned teg nes i stil lings -
instruk ser. Stil lings in struk se ne bør blant 
an net in klu de re krav til at det etab le res og 
do ku men te res hen sikts mes si ge kon troll-
akti vi te ter knyt tet til verd set tel se.

Im ple men te ring av kon troll ak ti vi te ter i 
sam svar med ho ved prin sip pe ne i po li cy en 
er sent ralt for å sik re ef fek tiv et ter le vel se av 
po li cy en i prak sis. Kon troll ak ti vi te ter 
be står av ret nings lin jer og ru ti ner.

Type og om fang av ledelsesrapportering 
knyt tet til verd set tel se bør også be skri ves i 
po li cy en. Rap por te rin gen, sam men med 
kon kre te kon troll ak ti vi te ter, er sent ral for 
å sik re et ter le vel se av po li cy en. For å 
mu lig gjø re slik rap por te ring og over vå king 
av et ter le vel se, er det vik tig at gjen nom -

føring av kon troll ak ti vi te te ne lø pen de 
do ku men te res. In ter na sjo nalt er det, slik vi 
opp fat ter det, også re la tivt van lig å etab le re 
verd set tel ses ko mi te er som mot tar ledelses-
rapporteringen og dis ku te rer pro blem stil-
lin ger knyt tet til ver di vur de rin ger.

I fi gu ren un der er en for enk let mu lig orga-
ni se ring med til de ling av an svar og myn-
dig het knyt tet til verd set tel se samt rap por-
te rings lin jer il lust rert.

Sent rale kon troll ak ti vi te ter
Verd set tel se av ver di pa pi rer kan ope ra sjo-
na li se res på en rek ke uli ke må ter. Fore ta ket 
kan fast set te at det skal be nyt tes uav hen-
gi ge pris le ve ran dø rer en ten i verd set tel sen 
av sel ve ver di pa pi ret el ler som da ta grunn-
lag i en verd set tel ses me to de. Verd set tel sen 
kan gjø res av fore ta ket selv el ler av tred je-
part gjen nom ut kon trak te ring av hele el ler 
de ler av kapitalforvaltningsprosessene. Det 
bør etab le res kon troll ak ti vi te ter som sik rer 
at samt li ge ver di pa pi rer er verd satt og at de 
be nyt te de verd set tel se ne re pre sen te rer et 
bes te es ti mat på vir ke lig ver di. Type kon-
troll ak ti vi tet vil av hen ge av hvor dan verd-
set tel se ne er ope ra sjo na li sert.

Verd set tel ses hie rar ki
Uav hen gig av hvor dan verd set tel se ne er 
ope ra sjo na li sert, bør fore ta ket etab le re et 
verd set tel ses hie rar ki. Med verd set tel ses-
hierar ki me ner vi en ran ge ring av hvil ke 
til gjen ge li ge verd set tel ser som skal be nyt-
tes. Hen sik ten med et verd set tel ses hie rar ki 
er å hind re over sty ring i verd set tel sen og 
sik re kon sis tent bruk av verd set tel ses kil der. 
Hier arkiet må til pas ses både ver di pa pir-
ty pe og om fan get av de uli ke verdipapir-

typene. Det må der for vur de res hvil ke 
le ve ran dør som best til freds stil ler fore -
takets krav til kva li tet i verd set tel sen av 
uli ke ty per in stru men ter.

For å sik re kon sis tent an ven del se av hier-
arkiet bør det jevn lig kon trol le res at verd-
set tel se ne er gjort i hen hold til hier arkiet 
og det te bør do ku men te res. Det bør vi de re 
sik res at even tuelle brudd rap por te res 
vi de re til rik tig nivå i fore ta ket.

Inn les ning av verd set tel ser i verdipapirsystem
Fore ta ket bør im ple men te re kon troll ak ti-
vi te ter som sik rer nøy ak tig, full sten dig og 
tids rik tig over fø ring av verd set tel ser og 
verd set tel ses in for ma sjon til fore ta kets ver-
dipapirsystem. Fore ta ket bør også im ple-
men te re kon troll ak ti vi te ter som fan ger 
opp ver di pa pi rer med li ten, in gen el ler stor 
be ve gel se i pris slik at dis se lø pen de kan 
un der sø kes nær me re.

Uav hen gig verdsettelsesverifiseringsenhet
In ter na sjo nalt opp fat ter vi at det er god 
prak sis blant sto re pro fe sjo nel le ak tø rer å 
etab le re en egen en het som har ve ri fi ka-
sjon av verd set tel ser som an svars om rå de. 
Den ne en he ten bør være et uav hen gig 
til legg til en he ten som har pri mær an sva ret 
for verd set tel ser. I en un der sø kel se fore tatt 
av De loit te («De loit te’s Glo bal risk man-
age ment survey, seventh edi tion») rap por-
ter te 86 % av alle spur te fore tak at en 
uav hen gig verdsettelsesverifiseringsenhet 
var etab lert i fore ta ket.

Bruk av pris le ve ran dø rer
Det fin nes en rek ke uli ke pris le ve ran dø rer.

Le del sen iden ti fi se rer kon troll ak ti vi te
ter som skal bi dra til å sik re at ri si ko
hånd te rin gen blir gjen nom ført på en 
hen sikts mes sig måte og til rett tid.
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Styret

Styret
– Stillingsbeskrivelse for daglig
   leder

Daglig leder
– Stillingsbeskrivelse for 
   leder Middle office
– Verdsettelsespolicy

Leder Middle office
– Stillingsbeskrivelse for 
   leder verdsettelse
– Kontrollaktiviteter

Leder verdsettelse
– Stillingsbeskrivelser 
– Kontrollaktiviteter

Daglig leder

Back office Middle office

Verdsettelse

Frontoffice
Verdsettelses-

komité

revisorforeningen.no

Formålet med denne boken er å gi en oversikt over de  
selskapsrettslige, regnskapsmessige og skatterettslige sidene 
ved utbytteutdelinger fra selskaper organisert som aksje
selskaper eller allmennaksjeselskaper. Boken tar sikte på å gi 
en oversikt over formelle så vel som praktiske sider ved slik 
utdeling. Denne andre utgaven er oppdatert pr. februar 2007.
 
Målgruppen er praktiserende revisorer, advokater, regnskaps
ansvarlige, aksjeeiere, styremedlemmer og daglige ledere i 
aksjeselskaper, ansatte i skatte etaten og andre med særskilt 
interesse for emnet.
 
Boken er skrevet av advokat Stig Berge, Thommessen Krefting 
Greve Lund AS Advokatfirma, statsautorisert revisor Hilde L. 
Krogh, Ernst & Young og advokatfullmektig Anne Taran 
Tjølsen, Den norske Revisor forening.

Utbytte
    3. utgave

Utbytte

ISBN: 978-82-7082-243-0

Stig Berge   
Hilde L. Krogh    
Anne Taran Tjølsen

UtbytteUtbytte3. utgave

Kr 360,–

Utbytte
En oversikt over formelle og praktiske sider ved 
 utbytteutdeling fra selskaper organisert som aksje-
selskaper og allmennaksjeselskaper, vurdert i 
 selskapsrettslig, regnskapsmessig og skatterettslig 
sammenheng. Tredje utgave er oppdatert pr. november 
2010. Januar 2011.

EGENKAPITAL
TRANSAKSJONER

Egenkapitaltransaksjoner 4. UTGAVE

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et foretak og dets eiere.

Felles for egenkapitaltransak sjonene er at både selskaps rettslige, regnskaps-
messige og skatterettslige regler påvirker lovligheten og muligheten til å foreta 
slike transaksjoner.

Boken gir en oversikt over selskapsrettslige, regnskaps messige og skatterettslige 
regler og problem stillinger for stiftelse, kapitalforhøyelse, fusjon, kapitalned-
settelse, fi sjon, egne aksjer, utbytte og konsernbidrag samt avvikling.

ISBN: 978-82-7082-309-3
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Kr 390,–

Egenkapitaltransaksjoner
En oversikt over transaksjoner mellom et foretak 
og dets eiere, vurdert regnskapsmessig, selskaps- 
og skatterettslig. Nytt i fjerde utgave: 
Revisors  erklæringer. Kommer mai/juni 2011.

Innhold 
Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og bygget på NOU 2002:20 Ny bok
føringslov og Ot.prp. nr. 46 (2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 
oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den tredje og fjerde utgaven bygget 
på de foregående, men var korrigert og supplert i samsvar med de endringene som 
hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden ikrafttredelsen. God bok
føringsskikkuttalelsene (GBS) og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i omtalen 
av de enkelte lov og forskriftsbestemmelsene, og god bokføringsskikkuttalelsene 
var tatt inn i vedlegg til boken, i tillegg til bokføringsloven og forskriften.
 
I denne femte utgaven er omtalen og bokføringsforskriften oppdatert med de forskrifts 
endringene som ble vedtatt 26. mars og 21. mai 2010. Forskriften ble blant annet 
opp datert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og skattebetalingslov med 
forskrifter.

Målgruppe
Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kon  
 troll  myndigheter.

Forfattere 
Statsautorisert revisor ToveGunn Moen (Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor 
Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor Terje Tvedt (Ernst & Young AS), 
de to sistnevnte medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap Rune Tystad 
(Den norske Revisorforening) har bistått forfatterne i arbeidet og også vært ansvarlig 
for de to siste oppdateringene. 

Bokføringsloven
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Kr 325,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokføringsreglene 
med konkrete eksempler og gjengivelse av lov,  
forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk. 
Sjette utgave er oppdatert pr. juni 2010. 
September 2010.

4. utgave

2011

ISBN: 978-82-7082-310-9

2011

2011

ifrs på norsk
 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder ifrs på norsk

 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder
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 Forskrift om

 internasjonale regnskapsstandarder

Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen 
er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gjengir forordninger som er ventet, men 
som ennå ikke er tillagt IFRS-forskriften. Del 3 gir en innføring i når og hvordan IFRS kan anvendes 
av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk som gjelder i tillegg 
til IFRS-reglene, inkludert regelverket for forenklet IFRS.

IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre regnskaps-
brukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god regnskapsskikk kan 
også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er påvirket av IFRS og har flere 
henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette gjelder for eksempel NRS 15A om 
aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(V) om anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god 
regnskapsskikk.

2011-utgaven er oppdatert per 1. mars 2011.

Kr 775,–

IFRS på norsk
De internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) 
i fulltekst på norsk, innarbeidet med endringer. 
Samlingen er basert på vedleggene i IFRS- 
forskriften og er både eBok og papirbok. 
Fjerde utgave april 2011.

Stiftelser
 3. utgave

KLUGE Advokatfirma

Stiftelser
3. utgave

Stiftelsesloven av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005, og bare små 

endringer er gjort i loven siden den ble vedtatt og Stiftelser første gang 

utkom i 2001. Innenfor fagområdene regnskap og revisjon har det skjedd 

endringer som også  gjelder stiftelser. Boken er oppdatert per mai 2006. 

Stiftelser er en organisasjonsform som i Norge har relativt stor utbredelse, 

uten å være omfattet av en tilsvarende oppmerksomhet i juridisk litteratur. 

Boken omhandler rettsreglene for stiftelser og eiere i en tverrfaglig frem-

stilling, med fokus på stiftelsesrett, regnskaps- og skatterett. Stiftelser er et 

oppslagsverk for revisorer, advokater og andre som har bruk for å kjenne 

rammebetingelsene for stiftelser.

Stiftelser

ISBN 978-82-7082-234-8
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Kr 355,–

Stiftelser
Boken er en tverrfaglig fremstilling og gir god 
 oversikt over sentrale forhold knyttet til skatt 
og stiftelser, herunder merverdiavgift og arve-
avgift. Tredje utgave er oppdatert frem til 
november 2010. Jan./feb. 2011.

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon

3. utgave

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon

Hovedformålet med boken er å gi brukere av både ny og gammel merverdi-
avgiftslov et verktøy for enkelt å finne frem til de parallelle bestemmelsene 
i de to lovene.
 
I tillegg til lovspeilet er formålet å gi en kort presentasjon av den nye lovens 
systematikk og oversikt over de materielle endringene som er angitt i lov-
forarbeidene.
 
Annen utgave var utvidet med lov og forskrift, og disse ble gjengitt som 
vedlegg bak i boken.
 
I den tredje utgaven er det tatt inn en kort presentasjon av de nye reglene på 
kultur- og idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli 2010. Denne utgaven er 
også utvidet med forskriftsspeil. 
 
Boken er egnet for merverdiavgiftspliktige, regnskapsførere, revisorer, advo-
kater og andre brukere av merverdiavgiftsloven.
 
Ansvarlig for utarbeidelse er advokatfullmektig Kari Elisabeth Christiansen, 
BDO Advokater DA. Rådgiver merverdiavgift Margit Kjetsaa, Den norske 
Revisorforening, har bistått med faglige råd.

ISBN 978-82-7082-302-4
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Kr 350,–

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon
I bokens tredje utgave er det tatt inn en kort 
 presentasjon av de nye reglene på kultur- og 
idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli 2010. 
Denne utgaven er også utvidet med forskriftsspeil.

BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA

M
erverdiavgift i regnskapet 2011

ISBN: 978-82-7082-293-5

2011

Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 225,–

Merverdiavgift i regnskapet 2011
Et stikkordsbasert oppslagsverk og nyttig supple-
ment til lov og forskrift, meldinger og uttalelser om 
merverdiavgift. Januar 2011.

aksje
lovgivningen

9. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
 hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997. 
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
 forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp 
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I niende utgave er boken ajourført med lovendringer pr. 
juli 2010. Vedtatte lovendringer gjelder blant annet gransk-
ningsreglene for både aksjeselskaper og allmennaksjesel-
skaper samt endring i allmennaksjeloven om at daglig 
leder ikke kan være medlem av styret. 
 
Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

aksjelovgivningen

ISBN: 978-82-7082-307-9

Kr 290,–

Aksjelovgivningen
Boken gir en oversikt over hovedelementene 
i aksjelovgivningen av 13. juni 1997. Niende 
utgave er ajourført med bl.a. gransknings-
reglene for aksjeselskaper og allmennaksje-
selskaper samt endring i allmennaksjeloven 
om at daglig leder ikke kan være medlem av 
styret. Januar 2011.
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VAT Act
NORWEGIAN

ISBN: 978-82-7082-277-5

Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 

19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per 1 January 2009. 

Additional updating of the eBook may take place in the event of 

post-publishing amendments.

 Norwegian VAT Act is based on the unoffi cial translation published 

by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, 

modifi ed and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. 

Later amendments is made by Den norske Revisorforening and 

Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 

nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2009. 

Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 

skjer etter utgivelsen.

 Norwegian VAT Act er basert på en uoffi siell oversettelse utgitt 

av Det kgl. fi nans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert 

i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av 

Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas 

Ferguson, Allegro a/s.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian Company Legislation

revisorforeningen.no

Engelske oversettelser av norske lover
Norwegian Bookkeeping Legislation kr 420,–
Norwegian Company Legislation kr 500,–
Norwegian Accounting Act kr 350,–
Norwegian VAT Act kr 390,–
Med trykt eksemplar  følger en lisens til  tittelens eBok.

VAT Act
NORWEGIAN
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ISBN 978-82-7082-278-2

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an English translation of the 

Norwegian Bookkeeping Act of 19 November 2004, the Regulation 

of 1 December 2004 and the Statements on Good Bookkeeping Practice 

issued by the Bookkeeping Standards Board. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per March 2009. Additional 

updating of the eBook may take place in the event of post-publishing 

amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 

Douglas Ferguson and Diana Killi, Government Authorised Translators, 

Allegro AS. Later amendments are made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 

den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-

skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 

om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. mars 2009. Ytter-

ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer 

etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-

riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 

endringer er gjort av Douglas Ferguson.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Company Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian VAT Act

Bookkeeping
Legislation
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ISBN 978-82-7082-291-1

International Federation of Accountants

545 Fifth Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017 USA

Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo

Besøksadresse: Wergelandsveien 1, 0167 Oslo

InternatIonal FederatIon oF accountants

den norske revIsorForenIng

ISA på norSk
Internasjonale standarder for 

revisjon og kvalitetskontroll

Kr 445,–

ISA på norsk
Internasjonale standarder for revisjon og 

 kvalitetskontroll 

En samling av de internasjonale revisjonsstandar-

dene (ISA) og kvalitetskontrollstandarden (ISQC), 

som erstatter de  norske revisjonsstandardene 

(RS) og kvalitetskontroll standarden (SK) fra og 

med revisjonen av regnskaper for  perioder som 

 begynner 1. januar 2010 og senere. Mai 2010.

ISBN 978-82-7082-221-8

4. utgave

Revisorloven
 med kommentarer

 Hans Cordt-Hansen Henning Alme Siebke Espen Knudsen

R
evisorloven m

ed kom
m

entarer 
4. utgave

Revisorloven med kommentarer 4. utgave

Fjerde utgave er ajourført frem til juni 2010. Viktige endringer og  tilføyelser 

er gjort i kapittel 4 om revisors rådgivning, og kapittel 5 om revisors opp-

gaver er oppdatert med nye lovkrav og nye og reviderte revisjonsstandarder, 

herunder risikostandardene. Revisors plikter etter hvitvaskingsreglene og 

Finans departe mentets forslag til rapporteringsplikt etter revisorloven er 

kommentert. Kapittel 8 om revisors erstatningsansvar er supplert og opp-

datert med ny rettspraksis. Det nye EU-direktivet om revisjon av  årsregnskap 

og konsernregnskap er  kommentert både i forhold til eksisterende 

 nå gjeldende revisorlov og i forhold til mulige endringer som følge av direk-

tivet.

Revisorloven med kommentarer kom ut første gang i 2001 og er skrevet av 

advokat Hans Cordt-Hansen, som også skrev kommentarutgaven til revi-

sorloven av 1964. Fjerde utgave er oppdatert av cand.jur. Henning Alme 

Siebke og Espen Knudsen. Siebke er juridisk rådgiver i Den norske Revisor-

forening (DnR) og underviser i revisjonslovgivning på Høyere Revisorstu-

dium/Masterstudiet ved Norges Handelshøyskole. Knudsen …

Kr 625,–

Revisorloven med kommentarer

Bokens fjerde utgave er ajourført frem til juni 2010. 

Dette er en uunnværlig bok for praktiserende 

 revisorer, og den er nyttig for studenter i revisjon, 

for advokater og andre som har behov for oversikt 

over reglene som gjelder på området. 

September 2010.

Innhold 

Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og bygget på NOU 2002:20 Ny bok

føringslov og Ot.prp. nr. 46 (2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 

oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den tredje og fjerde utgaven bygget 

på de foregående, men var korrigert og supplert i samsvar med de endringene som 

hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden ikrafttredelsen. God bok

føringsskikkuttalelsene (GBS) og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i omtalen 

av de enkelte lov og forskriftsbestemmelsene, og god bokføringsskikkuttalelsene 

var tatt inn i vedlegg til boken, i tillegg til bokføringsloven og forskriften.

 
I denne femte utgaven er omtalen og bokføringsforskriften oppdatert med de forskrifts 

endringene som ble vedtatt 26. mars og 21. mai 2010. Forskriften ble blant annet 

opp datert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og skattebetalingslov med 

forskrifter.

Målgruppe

Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kon  

 troll  myndigheter.

Forfattere 

Statsautorisert revisor ToveGunn Moen (Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor 

Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor Terje Tvedt (Ernst & Young AS), 

de to sistnevnte medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap Rune Tystad 

(Den norske Revisorforening) har bistått forfatterne i arbeidet og også vært ansvarlig 

for de to siste oppdateringene. 

Bokføringsloven
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6. utgave
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Kr 325,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokføringsreglene 

med konkrete eksempler og gjengivelse av lov, 

 forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk. 

Sjette utgave er oppdatert pr. juni 2010. 

September 2010.

ISBN 978-82-7082-298-0

Generelle lærebøker i etikk fremstår ofte som 

lite relevante for en liberal yrkesutøver som 

ønsker innsikt i etiske spørsmål knyttet til egen 

profesjon. Denne boken er skrevet spesielt for 

revisorstudenter og praktiserende revisorer, og 

hovedformålet er å bevisstgjøre leseren på 

etiske og moralske sider ved et handlingsvalg 

og på egne etiske holdninger. Den gir en lettfat-

telig innføring i etisk teori og morallære og 

beskriver analyse- og beslutningsmodeller som 

kan anvendes for å identifisere etiske og moral-

ske dimensjoner ved alternative handlinger, og 

gjøre det enklere å treffe rasjonelle handlings-

valg. Det er lagt vekt på å illustrere stoffet med 

praktiske eksempler hentet fra revisors arbeids-

felt. Boken inneholder også en samling eksemp-

ler på etiske og moralske dilemmaer en revisor 

kan stå overfor. Noen av eksemplene er inngå-

ende analysert og drøftet. De øvrige er ment 

benyttet i undervisningen som diskusjonsgrunn-

lag. Boken  inkluderer dessuten oppgaver om 

etikk som er gitt til eksamen på bachelorstudiet 

og masterstudiet. I denne utgaven av boken 

beskrives også ulike opplegg som benyttes i 

empirisk forskning, og en del forsknings-

resultater knyttet til revisorers og økonomers 

holdninger og handlingsvalg i verdispørsmål er 

gjengitt og drøftet.  

Bror Petter Gulden er statsautorisert revisor og 

siviløkonom fra NHH og er ansatt som studie

rektor ved Handelshøyskolen BI, med fagansvar 

for bachelorstudiet i revisjon og kursansvar på 

masterstudiet i revisjon og regnskap. Han har 

revisjonspraksis fra Arthur Andersen & Co og 

Ernst & Whinney A/S. Gulden har vært medlem 

i Revisjonskomiteen i NSRF og var med i 

 Revisorrådet til det ble nedlagt i 1999. Andre 

bøker av samme forfatter er Den eksterne 

 revisor (Gyldendal Akademisk), Revisjon – teori 

og metode og Oppgavesamling i revisjonsfag 

med løsningsforslag (Cappelen Akademisk 

 Forlag).  Han er også medforfatter av Norsk 

 Lov kommentar (Gyldendal Rettsdata) med 

ansvar for kommentarene til revisorloven, og 

han var medforfatter av håndboken Descartes 

– revisjonsmetodikk (Den norske Revisorfore

ning). Gulden har skrevet en rekke artikler om 

 revisorer og revisjon i norske tidsskrifter.

Bror Petter Gulden  Etikk, m
oral og revisjon

  teori, analyse og handlingsvalg

Etikk, moral og revisjon
teori, analyse og handlingsvalg

Forsidebilde: 

René Magritte: La reproduction interdite (1937) 

© René Magritte / BONO 2010 

Foto: © Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Bror Petter Gulden

Etikk, moral og revisjon
teori, analyse og handlingsvalg

16652_Bokomslag_Etikk_moral_rev.indd   1

09.07.10   11.19

Kr 460,–

Etikk, moral og revisjon
teori, analyse og handlingsvalg

Boken gir en lettfattelig innføring i etisk teori og 

morallære og beskriver analyse- og beslutnings-

modeller som kan anvendes for å identifi sere 

etiske og moralske dimensjoner ved alternative 

handlinger. Stoffet er illustrert med praktiske 

eksempler. Annen utgave august 2010.
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ISBN 978-82-7082-261-4

Konsernregnskap
Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS
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Konsernregnskap – Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og 

GRS  omhandler gjeldende internasjonale regnskapsstandarder 

med fokus på IFRS 3 og IAS 27. Konsekvensene av endringer i 

de reviderte standardene som kom i januar 2008, omtales 

 summarisk. Boken vil være relevant også for selskaper som 

anvender norsk god regnskapsskikk. Eksemp lene som er presen-

tert i boken, vil i det alt vesentligste være gyldige, men etter 

norsk god regnskapsskikk kan også andre løsninger være mulige. 

De  forventede nye høringsutkast for norsk god regnskapsskikk 

er ikke omhandlet i boken.

Boken er utformet slik at den er anvendelig både for  praktiserende 

revisorer og regnskapsansvarlige i konsern, samtidig som den 

egner seg som lærebok for studenter. Boken tar for seg regn-

skaps  standardenes krav og belyser konsekvensene av regelverket 

med praktiske eksempler. 

De fi re forfatterne er alle statsautoriserte revisorer med lang erfa-

ring fra revisjon av norske og internasjonale selskaper og kjenner 

 konsernproblematikk fra praktisk virkelighet. Helge Bettmo er 

pensjonert partner og Anders Gøbel partner i Ernst & Young AS. 

Rita Granlund og Sjur Holseter er partnere i Pricewaterhouse-

Coopers AS.

Konsernregnskap
Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS

Rita Granlund Anders Gøbel Sjur Holseter Kjetil Rimstad

Kr 490,–

Konsernregnskap

Boken omhandler gjeldende internasjonale 

 regnskaps standarder med fokus på IFRS 3 og 

IAS 27 for regnskapsår som påbegynnes etter juli 

2009. GRS omhandles i eget kapittel  hovedsakelig 

med utgangspunkt i NRS (F)  Virk somhetskjøp og 

 konsernregnskap (revidert mars 2010). Annen 

utgave april 2010.

  Bestill bøkene på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.

BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA

Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen 

er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gir en innføring i når og hvordan IFRS 

kan anvendes av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk 

som gjelder i tillegg til IFRS-reglene.

IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre 

regnskapsbrukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god 

regnskapsskikk kan også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er 

påvirket av IFRS og har flere henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette 

gjelder for eksempel NRS 15A om aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(HU) om 

anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk.

2007-utgaven er oppdatert per mars 2007 og oversettelsene av IFRIC 7 til 11 og IFRS 8 er tilføyd.

3. utgave

2009

ISBN: 978-82-7082-287-4

2009

2009

ifrs på norsk
 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder

ifrs på norsk
 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder
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o
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 Forskrift om

 internasjonale regnskapsstandarder

Kr 775,–

IFRS på norsk
Boken presenterer de internasjonale regn-

skapsstandardene (IFRS) på norsk. Samlingen 

er basert på vedleggene i IFRS-forskriften. 

Tredje utgave september 2009. Med trykt 

eksemplar følger en lisens til  tittelens eBok, 

oppdatert august 2010.

2010

Revisors
Håndbok

ISBN 13: 978-82-7082-xxx-x

Revisors H
åndbok 2010

Kr 825,–

Revisors Håndbok 2010

En samling av de viktigste lover, forskrifter, regler 

m.m. som gjelder for revisjon og regnskap. En 

lisens til tittelens eBok følger med papirutgaven. 

Oppdatert eBok september 2010.

Engelske oversettelser av norske lover

Norwegian Bookkeeping Legislation kr 420,–

Norwegian Company Legislation kr 500,–

Norwegian Accounting Act kr 350,–

Norwegian VAT Act kr 350,–
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ISBN 978-82-7082-278-2

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an English translation of the 

Norwegian Bookkeeping Act of 19 November 2004, the Regulation 

of 1 December 2004 and the Statements on Good Bookkeeping Practice 

issued by the Bookkeeping Standards Board. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per March 2009. Additional 

updating of the eBook may take place in the event of post-publishing 

amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 

Douglas Ferguson and Diana Killi, Government Authorised Translators, 

Allegro AS. Later amendments are made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 

den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-

skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 

om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. mars 2009. Ytter-

ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer 

etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-

riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 

endringer er gjort av Douglas Ferguson.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Company Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian VAT Act
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ISBN 978-82-7082-295-9

Norwegian Company Legislation

Norwegian Company Legislation is an English translation of the two 

Norwegian Companies Acts:

 • Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies

 • Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companies

It is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 

1 March 2010. Additional updating of the eBook may take place in the 

event of post-publishing amendments.

 Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set 

and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised 

Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den 

norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av 

de norske aksjelovene

 • lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper

 • lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper

Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). 

Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars 2010. Ytterligere oppdatering av 

eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.

 Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og 

revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS 

Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening 

og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian VAT Act

revisorforeningen.no

16297_N_Company_Legisl_omslag.indd   1

17.03.10   11.02
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ISBN: 978-82-7082-276-8

Norwegian Accounting Act

Norwegian Accounting Act is an English translation of Act no. 56 

of 17 July 1998 relating to annual accounts etc. It is a combined 

printed-electronic book. This edition is updated as per 1 January 

2009. Additional updating of the eBook may take place in the 

event of post-publishing amendments.

 The translation and later amendments are done by Den norske 

Revisorforening.

Norwegian Accounting Act er en engelsk oversettelse av lov av 

17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. Boken er to produkter i ett: 

trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 

1. januar 2009. Ytterligere oppdatering av  eBoken kan bli gjort 

ved endringer som skjer etter utgivelsen.

 Oversettelsen og senere oppdateringer er gjort  av Den norske 

Revisorforening.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Company Legislation

Norwegian VAT Act
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Norwegian VAT Act

VAT Act
NORWEGIAN

ISBN: 978-82-7082-277-5

Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 

19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per 1 January 2009. 

Additional updating of the eBook may take place in the event of 

post-publishing amendments.

 Norwegian VAT Act is based on the unoffi cial translation published 

by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, 

modifi ed and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. 

Later amendments is made by Den norske Revisorforening and 

Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 

nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2009. 

Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 

skjer etter utgivelsen.

 Norwegian VAT Act er basert på en uoffi siell oversettelse utgitt 

av Det kgl. fi nans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert 

i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av 

Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas 

Ferguson, Allegro a/s.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian Company Legislation

revisorforeningen.no
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ISBN 978-82-7082-295-9

Norwegian Company Legislation
Norwegian Company Legislation is an English translation of the two Norwegian Companies Acts:
 • Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies • Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companiesIt is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 1 March 2010. Additional updating of the eBook may take place in the event of post-publishing amendments.

 Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av de norske aksjelovene
 • lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
 • lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaperBoken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars 2010. Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk oversettelse:
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Norwegian Accounting Act
Norwegian VAT Act
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  Bestill bøkene på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.
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Formålet med denne boken er å gi en oversikt over de  
selskapsrettslige, regnskapsmessige og skatterettslige sidene 
ved utbytteutdelinger fra selskaper organisert som aksje
selskaper eller allmennaksjeselskaper. Boken tar sikte på å gi 
en oversikt over formelle så vel som praktiske sider ved slik 
utdeling. Denne andre utgaven er oppdatert pr. februar 2007.
 
Målgruppen er praktiserende revisorer, advokater, regnskaps
ansvarlige, aksjeeiere, styremedlemmer og daglige ledere i 
aksjeselskaper, ansatte i skatte etaten og andre med særskilt 
interesse for emnet.
 
Boken er skrevet av advokat Stig Berge, Thommessen Krefting 
Greve Lund AS Advokatfirma, statsautorisert revisor Hilde L. 
Krogh, Ernst & Young og advokatfullmektig Anne Taran 
Tjølsen, Den norske Revisor forening.

Utbytte
    3. utgave

Utbytte

ISBN: 978-82-7082-243-0

Stig Berge   
Hilde L. Krogh    
Anne Taran Tjølsen

UtbytteUtbytte3. utgave

Kr 360,–

Utbytte
En oversikt over formelle og praktiske sider ved 
 utbytteutdeling fra selskaper organisert som aksje-
selskaper og allmennaksjeselskaper, vurdert i 
 selskapsrettslig, regnskapsmessig og skatterettslig 
sammenheng. Tredje utgave er oppdatert pr. november 
2010. Januar 2011.

EGENKAPITAL
TRANSAKSJONER

Egenkapitaltransaksjoner 4. UTGAVE

Egenkapitaltransaksjoner er transaksjoner mellom et foretak og dets eiere.

Felles for egenkapitaltransak sjonene er at både selskaps rettslige, regnskaps-
messige og skatterettslige regler påvirker lovligheten og muligheten til å foreta 
slike transaksjoner.

Boken gir en oversikt over selskapsrettslige, regnskaps messige og skatterettslige 
regler og problem stillinger for stiftelse, kapitalforhøyelse, fusjon, kapitalned-
settelse, fi sjon, egne aksjer, utbytte og konsernbidrag samt avvikling.

ISBN: 978-82-7082-309-3
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Kr 390,–

Egenkapitaltransaksjoner
En oversikt over transaksjoner mellom et foretak 
og dets eiere, vurdert regnskapsmessig, selskaps- 
og skatterettslig. Nytt i fjerde utgave: 
Revisors  erklæringer. Kommer mai/juni 2011.

Innhold 
Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og bygget på NOU 2002:20 Ny bok
føringslov og Ot.prp. nr. 46 (2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 
oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den tredje og fjerde utgaven bygget 
på de foregående, men var korrigert og supplert i samsvar med de endringene som 
hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden ikrafttredelsen. God bok
føringsskikkuttalelsene (GBS) og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i omtalen 
av de enkelte lov og forskriftsbestemmelsene, og god bokføringsskikkuttalelsene 
var tatt inn i vedlegg til boken, i tillegg til bokføringsloven og forskriften.
 
I denne femte utgaven er omtalen og bokføringsforskriften oppdatert med de forskrifts 
endringene som ble vedtatt 26. mars og 21. mai 2010. Forskriften ble blant annet 
opp datert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og skattebetalingslov med 
forskrifter.

Målgruppe
Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kon  
 troll  myndigheter.

Forfattere 
Statsautorisert revisor ToveGunn Moen (Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor 
Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor Terje Tvedt (Ernst & Young AS), 
de to sistnevnte medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap Rune Tystad 
(Den norske Revisorforening) har bistått forfatterne i arbeidet og også vært ansvarlig 
for de to siste oppdateringene. 

Bokføringsloven

6. utgave 6. utgave
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Kr 325,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokføringsreglene 
med konkrete eksempler og gjengivelse av lov,  
forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk. 
Sjette utgave er oppdatert pr. juni 2010. 
September 2010.

4. utgave

2011

ISBN: 978-82-7082-310-9

2011

2011

ifrs på norsk
 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder ifrs på norsk

 Forskrift om internasjonale regnskapsstandarder
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 Forskrift om

 internasjonale regnskapsstandarder

Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen 
er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gjengir forordninger som er ventet, men 
som ennå ikke er tillagt IFRS-forskriften. Del 3 gir en innføring i når og hvordan IFRS kan anvendes 
av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk som gjelder i tillegg 
til IFRS-reglene, inkludert regelverket for forenklet IFRS.

IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre regnskaps-
brukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god regnskapsskikk kan 
også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er påvirket av IFRS og har flere 
henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette gjelder for eksempel NRS 15A om 
aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(V) om anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god 
regnskapsskikk.

2011-utgaven er oppdatert per 1. mars 2011.

Kr 775,–

IFRS på norsk
De internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) 
i fulltekst på norsk, innarbeidet med endringer. 
Samlingen er basert på vedleggene i IFRS- 
forskriften og er både eBok og papirbok. 
Fjerde utgave april 2011.

Stiftelser
 3. utgave

KLUGE Advokatfirma

Stiftelser
3. utgave

Stiftelsesloven av 15. juni 2001 trådte i kraft 1. januar 2005, og bare små 

endringer er gjort i loven siden den ble vedtatt og Stiftelser første gang 

utkom i 2001. Innenfor fagområdene regnskap og revisjon har det skjedd 

endringer som også  gjelder stiftelser. Boken er oppdatert per mai 2006. 

Stiftelser er en organisasjonsform som i Norge har relativt stor utbredelse, 

uten å være omfattet av en tilsvarende oppmerksomhet i juridisk litteratur. 

Boken omhandler rettsreglene for stiftelser og eiere i en tverrfaglig frem-

stilling, med fokus på stiftelsesrett, regnskaps- og skatterett. Stiftelser er et 

oppslagsverk for revisorer, advokater og andre som har bruk for å kjenne 

rammebetingelsene for stiftelser.

Stiftelser

ISBN 978-82-7082-234-8
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Kr 355,–

Stiftelser
Boken er en tverrfaglig fremstilling og gir god 
 oversikt over sentrale forhold knyttet til skatt 
og stiftelser, herunder merverdiavgift og arve-
avgift. Tredje utgave er oppdatert frem til 
november 2010. Jan./feb. 2011.

Merverdiavgiftsloven
– en presentasjon

3. utgave

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon

Hovedformålet med boken er å gi brukere av både ny og gammel merverdi-
avgiftslov et verktøy for enkelt å finne frem til de parallelle bestemmelsene 
i de to lovene.
 
I tillegg til lovspeilet er formålet å gi en kort presentasjon av den nye lovens 
systematikk og oversikt over de materielle endringene som er angitt i lov-
forarbeidene.
 
Annen utgave var utvidet med lov og forskrift, og disse ble gjengitt som 
vedlegg bak i boken.
 
I den tredje utgaven er det tatt inn en kort presentasjon av de nye reglene på 
kultur- og idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli 2010. Denne utgaven er 
også utvidet med forskriftsspeil. 
 
Boken er egnet for merverdiavgiftspliktige, regnskapsførere, revisorer, advo-
kater og andre brukere av merverdiavgiftsloven.
 
Ansvarlig for utarbeidelse er advokatfullmektig Kari Elisabeth Christiansen, 
BDO Advokater DA. Rådgiver merverdiavgift Margit Kjetsaa, Den norske 
Revisorforening, har bistått med faglige råd.

ISBN 978-82-7082-302-4
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Kr 350,–

Merverdiavgiftsloven 
– en presentasjon
I bokens tredje utgave er det tatt inn en kort 
 presentasjon av de nye reglene på kultur- og 
idrettsområdet som trådte i kraft 1. juli 2010. 
Denne utgaven er også utvidet med forskriftsspeil.

BØKER OG TIDSSKRIFTER FRA

M
erverdiavgift i regnskapet 2011

ISBN: 978-82-7082-293-5

2011
Merverdiavgift
i regnskapet
 pr. 1. januar

Kr 225,–

Merverdiavgift i regnskapet 2011
Et stikkordsbasert oppslagsverk og nyttig supple-
ment til lov og forskrift, meldinger og uttalelser om 
merverdiavgift. Januar 2011.

aksje
lovgivningen

9. utgave

Formålet med boken er å gi en oversikt over 
 hovedelementene i aksjelovgivningen av 13. juni 1997. 
Det er lagt spesiell vekt på å presentere endringene i 
 forhold til tidligere aksjelov av 1976. Boken er rettet opp 
og ajourført med de endringer som har vært underveis. 
 
I niende utgave er boken ajourført med lovendringer pr. 
juli 2010. Vedtatte lovendringer gjelder blant annet gransk-
ningsreglene for både aksjeselskaper og allmennaksjesel-
skaper samt endring i allmennaksjeloven om at daglig 
leder ikke kan være medlem av styret. 
 
Advokat Tom Larsen i Den norske Revisorforening er 
ansvarlig for oppdateringen av denne utgaven.

aksjelovgivningen

ISBN: 978-82-7082-307-9

Kr 290,–

Aksjelovgivningen
Boken gir en oversikt over hovedelementene 
i aksjelovgivningen av 13. juni 1997. Niende 
utgave er ajourført med bl.a. gransknings-
reglene for aksjeselskaper og allmennaksje-
selskaper samt endring i allmennaksjeloven 
om at daglig leder ikke kan være medlem av 
styret. Januar 2011.
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VAT Act
NORWEGIAN

ISBN: 978-82-7082-277-5

Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 

19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per 1 January 2009. 

Additional updating of the eBook may take place in the event of 

post-publishing amendments.

 Norwegian VAT Act is based on the unoffi cial translation published 

by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, 

modifi ed and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. 

Later amendments is made by Den norske Revisorforening and 

Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 

nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2009. 

Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 

skjer etter utgivelsen.

 Norwegian VAT Act er basert på en uoffi siell oversettelse utgitt 

av Det kgl. fi nans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert 

i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av 

Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas 

Ferguson, Allegro a/s.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian Company Legislation

revisorforeningen.no

Engelske oversettelser av norske lover
Norwegian Bookkeeping Legislation kr 420,–
Norwegian Company Legislation kr 500,–
Norwegian Accounting Act kr 350,–
Norwegian VAT Act kr 390,–
Med trykt eksemplar  følger en lisens til  tittelens eBok.
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ISBN 978-82-7082-278-2

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an English translation of the 

Norwegian Bookkeeping Act of 19 November 2004, the Regulation 

of 1 December 2004 and the Statements on Good Bookkeeping Practice 

issued by the Bookkeeping Standards Board. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per March 2009. Additional 

updating of the eBook may take place in the event of post-publishing 

amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 

Douglas Ferguson and Diana Killi, Government Authorised Translators, 

Allegro AS. Later amendments are made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 

den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-

skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 

om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. mars 2009. Ytter-

ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer 

etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-

riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 

endringer er gjort av Douglas Ferguson.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Company Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian VAT Act

Bookkeeping
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ISBN 978-82-7082-291-1

International Federation of Accountants

545 Fifth Avenue, 14th Floor, New York, NY 10017 USA

Postboks 5864 Majorstuen, 0308 Oslo

Besøksadresse: Wergelandsveien 1, 0167 Oslo

InternatIonal FederatIon oF accountants

den norske revIsorForenIng

ISA på norSk
Internasjonale standarder for 

revisjon og kvalitetskontroll

Kr 445,–

ISA på norsk
Internasjonale standarder for revisjon og 

 kvalitetskontroll 

En samling av de internasjonale revisjonsstandar-

dene (ISA) og kvalitetskontrollstandarden (ISQC), 

som erstatter de  norske revisjonsstandardene 

(RS) og kvalitetskontroll standarden (SK) fra og 

med revisjonen av regnskaper for  perioder som 

 begynner 1. januar 2010 og senere. Mai 2010.

ISBN 978-82-7082-221-8

4. utgave

Revisorloven
 med kommentarer

 Hans Cordt-Hansen Henning Alme Siebke Espen Knudsen
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Revisorloven med kommentarer 4. utgave

Fjerde utgave er ajourført frem til juni 2010. Viktige endringer og  tilføyelser 

er gjort i kapittel 4 om revisors rådgivning, og kapittel 5 om revisors opp-

gaver er oppdatert med nye lovkrav og nye og reviderte revisjonsstandarder, 

herunder risikostandardene. Revisors plikter etter hvitvaskingsreglene og 

Finans departe mentets forslag til rapporteringsplikt etter revisorloven er 

kommentert. Kapittel 8 om revisors erstatningsansvar er supplert og opp-

datert med ny rettspraksis. Det nye EU-direktivet om revisjon av  årsregnskap 

og konsernregnskap er  kommentert både i forhold til eksisterende 

 nå gjeldende revisorlov og i forhold til mulige endringer som følge av direk-

tivet.

Revisorloven med kommentarer kom ut første gang i 2001 og er skrevet av 

advokat Hans Cordt-Hansen, som også skrev kommentarutgaven til revi-

sorloven av 1964. Fjerde utgave er oppdatert av cand.jur. Henning Alme 

Siebke og Espen Knudsen. Siebke er juridisk rådgiver i Den norske Revisor-

forening (DnR) og underviser i revisjonslovgivning på Høyere Revisorstu-

dium/Masterstudiet ved Norges Handelshøyskole. Knudsen …

Kr 625,–

Revisorloven med kommentarer

Bokens fjerde utgave er ajourført frem til juni 2010. 

Dette er en uunnværlig bok for praktiserende 

 revisorer, og den er nyttig for studenter i revisjon, 

for advokater og andre som har behov for oversikt 

over reglene som gjelder på området. 

September 2010.

Innhold 

Første utgave av boken ble utgitt i april 2004 og bygget på NOU 2002:20 Ny bok

føringslov og Ot.prp. nr. 46 (2003–2004). Den andre utgaven, som kom i 2005, var 

oppdatert med den vedtatte loven og forskriften. Den tredje og fjerde utgaven bygget 

på de foregående, men var korrigert og supplert i samsvar med de endringene som 

hadde skjedd og de erfaringene som var gjort siden ikrafttredelsen. God bok

føringsskikkuttalelsene (GBS) og dispensasjonspraksisen var tatt hensyn til i omtalen 

av de enkelte lov og forskriftsbestemmelsene, og god bokføringsskikkuttalelsene 

var tatt inn i vedlegg til boken, i tillegg til bokføringsloven og forskriften.

 
I denne femte utgaven er omtalen og bokføringsforskriften oppdatert med de forskrifts 

endringene som ble vedtatt 26. mars og 21. mai 2010. Forskriften ble blant annet 

opp datert med henvisninger til ny merverdiavgiftslov og skattebetalingslov med 

forskrifter.

Målgruppe

Boken er egnet for revisorer, regnskapsførere, bokføringspliktige og offentlige kon  

 troll  myndigheter.

Forfattere 

Statsautorisert revisor ToveGunn Moen (Rogaland Revisjon IKS), statsautorisert revisor 

Siri Helen Reidulff (Statsbygg) og statsautorisert revisor Terje Tvedt (Ernst & Young AS), 

de to sistnevnte medlemmer i Bokføringsstandardstyret. Rådgiver regnskap Rune Tystad 

(Den norske Revisorforening) har bistått forfatterne i arbeidet og også vært ansvarlig 

for de to siste oppdateringene. 
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Kr 325,–

Bokføringsloven
En praktisk veiledning i bokføringsreglene 

med konkrete eksempler og gjengivelse av lov, 

 forskrift og uttalelser om god bokføringsskikk. 

Sjette utgave er oppdatert pr. juni 2010. 

September 2010.

ISBN 978-82-7082-298-0

Generelle lærebøker i etikk fremstår ofte som 

lite relevante for en liberal yrkesutøver som 

ønsker innsikt i etiske spørsmål knyttet til egen 

profesjon. Denne boken er skrevet spesielt for 

revisorstudenter og praktiserende revisorer, og 

hovedformålet er å bevisstgjøre leseren på 

etiske og moralske sider ved et handlingsvalg 

og på egne etiske holdninger. Den gir en lettfat-

telig innføring i etisk teori og morallære og 

beskriver analyse- og beslutningsmodeller som 

kan anvendes for å identifisere etiske og moral-

ske dimensjoner ved alternative handlinger, og 

gjøre det enklere å treffe rasjonelle handlings-

valg. Det er lagt vekt på å illustrere stoffet med 

praktiske eksempler hentet fra revisors arbeids-

felt. Boken inneholder også en samling eksemp-

ler på etiske og moralske dilemmaer en revisor 

kan stå overfor. Noen av eksemplene er inngå-

ende analysert og drøftet. De øvrige er ment 

benyttet i undervisningen som diskusjonsgrunn-

lag. Boken  inkluderer dessuten oppgaver om 

etikk som er gitt til eksamen på bachelorstudiet 

og masterstudiet. I denne utgaven av boken 

beskrives også ulike opplegg som benyttes i 

empirisk forskning, og en del forsknings-

resultater knyttet til revisorers og økonomers 

holdninger og handlingsvalg i verdispørsmål er 

gjengitt og drøftet.  

Bror Petter Gulden er statsautorisert revisor og 

siviløkonom fra NHH og er ansatt som studie

rektor ved Handelshøyskolen BI, med fagansvar 

for bachelorstudiet i revisjon og kursansvar på 

masterstudiet i revisjon og regnskap. Han har 

revisjonspraksis fra Arthur Andersen & Co og 

Ernst & Whinney A/S. Gulden har vært medlem 

i Revisjonskomiteen i NSRF og var med i 

 Revisorrådet til det ble nedlagt i 1999. Andre 

bøker av samme forfatter er Den eksterne 

 revisor (Gyldendal Akademisk), Revisjon – teori 

og metode og Oppgavesamling i revisjonsfag 

med løsningsforslag (Cappelen Akademisk 

 Forlag).  Han er også medforfatter av Norsk 

 Lov kommentar (Gyldendal Rettsdata) med 

ansvar for kommentarene til revisorloven, og 

han var medforfatter av håndboken Descartes 

– revisjonsmetodikk (Den norske Revisorfore

ning). Gulden har skrevet en rekke artikler om 

 revisorer og revisjon i norske tidsskrifter.

Bror Petter Gulden  Etikk, m
oral og revisjon

  teori, analyse og handlingsvalg

Etikk, moral og revisjon
teori, analyse og handlingsvalg

Forsidebilde: 

René Magritte: La reproduction interdite (1937) 

© René Magritte / BONO 2010 

Foto: © Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam

Bror Petter Gulden

Etikk, moral og revisjon
teori, analyse og handlingsvalg

16652_Bokomslag_Etikk_moral_rev.indd   1

09.07.10   11.19

Kr 460,–

Etikk, moral og revisjon
teori, analyse og handlingsvalg

Boken gir en lettfattelig innføring i etisk teori og 

morallære og beskriver analyse- og beslutnings-

modeller som kan anvendes for å identifi sere 

etiske og moralske dimensjoner ved alternative 

handlinger. Stoffet er illustrert med praktiske 

eksempler. Annen utgave august 2010.

9 7 8 8 2 7 0 8 2 2 6 1 4

ISBN 978-82-7082-261-4

Konsernregnskap
Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS
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Konsernregnskap – Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og 

GRS  omhandler gjeldende internasjonale regnskapsstandarder 

med fokus på IFRS 3 og IAS 27. Konsekvensene av endringer i 

de reviderte standardene som kom i januar 2008, omtales 

 summarisk. Boken vil være relevant også for selskaper som 

anvender norsk god regnskapsskikk. Eksemp lene som er presen-

tert i boken, vil i det alt vesentligste være gyldige, men etter 

norsk god regnskapsskikk kan også andre løsninger være mulige. 

De  forventede nye høringsutkast for norsk god regnskapsskikk 

er ikke omhandlet i boken.

Boken er utformet slik at den er anvendelig både for  praktiserende 

revisorer og regnskapsansvarlige i konsern, samtidig som den 

egner seg som lærebok for studenter. Boken tar for seg regn-

skaps  standardenes krav og belyser konsekvensene av regelverket 

med praktiske eksempler. 

De fi re forfatterne er alle statsautoriserte revisorer med lang erfa-

ring fra revisjon av norske og internasjonale selskaper og kjenner 

 konsernproblematikk fra praktisk virkelighet. Helge Bettmo er 

pensjonert partner og Anders Gøbel partner i Ernst & Young AS. 

Rita Granlund og Sjur Holseter er partnere i Pricewaterhouse-

Coopers AS.

Konsernregnskap
Virksomhetssammenslutninger etter IFRS og GRS

Rita Granlund Anders Gøbel Sjur Holseter Kjetil Rimstad

Kr 490,–

Konsernregnskap

Boken omhandler gjeldende internasjonale 

 regnskaps standarder med fokus på IFRS 3 og 

IAS 27 for regnskapsår som påbegynnes etter juli 

2009. GRS omhandles i eget kapittel  hovedsakelig 

med utgangspunkt i NRS (F)  Virk somhetskjøp og 

 konsernregnskap (revidert mars 2010). Annen 

utgave april 2010.

  Bestill bøkene på revisorforeningen.no Alle priser er ekskl. frakt, eksp.omk. og mva.
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Boken presenterer de internasjonale regnskapsstandardene (IFRS) på norsk. Standardsamlingen 

er basert på IFRS-forskriften med vedlegg. Bokens del 2 gir en innføring i når og hvordan IFRS 

kan anvendes av norske foretak i konsern- og selskapsregnskapene, og gjengir norsk regelverk 

som gjelder i tillegg til IFRS-reglene.

IFRS er relevant for børsnoterte foretak og foretak med utenlandske investorer og andre 

regnskapsbrukere som ønsker IFRS-rapportering. Norske foretak som benytter norsk god 

regnskapsskikk kan også bli berørt av IFRS-reglene. De norske regnskapsstandardene er 

påvirket av IFRS og har flere henvisninger som forutsetter tilgang til IFRS-standardene. Dette 

gjelder for eksempel NRS 15A om aksjebasert betaling, NRS 6A om pensjon og NRS(HU) om 

anvendelse av IFRS-løsninger innenfor god regnskapsskikk.

2007-utgaven er oppdatert per mars 2007 og oversettelsene av IFRIC 7 til 11 og IFRS 8 er tilføyd.
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Boken presenterer de internasjonale regn-

skapsstandardene (IFRS) på norsk. Samlingen 
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lisens til tittelens eBok følger med papirutgaven. 

Oppdatert eBok september 2010.
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Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Bookkeeping Legislation is an English translation of the 

Norwegian Bookkeeping Act of 19 November 2004, the Regulation 

of 1 December 2004 and the Statements on Good Bookkeeping Practice 

issued by the Bookkeeping Standards Board. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per March 2009. Additional 

updating of the eBook may take place in the event of post-publishing 

amendments.

Norwegian Bookkeeping Legislation was translated in 2005 by 

Douglas Ferguson and Diana Killi, Government Authorised Translators, 

Allegro AS. Later amendments are made by Douglas Ferguson.

Norwegian Bookkeeping Legislation er en engelsk oversettelse av 

den norske bokføringsloven av 19. november 2004, bokføringsfor-

skriften av 1. desember 2004 og Bokføringslovutvalgets uttalelser 

om god bokføringsskikk. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. mars 2009. Ytter-

ligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer 

etter utgivelsen.

Norwegian Bookkeeping Legislation ble oversatt i 2005 av statsauto-

riserte translatører Douglas Ferguson og Diana Killi, Allegro AS. Senere 

endringer er gjort av Douglas Ferguson.
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Norwegian Company Legislation

Norwegian Company Legislation is an English translation of the two 

Norwegian Companies Acts:

 • Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies

 • Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companies

It is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 

1 March 2010. Additional updating of the eBook may take place in the 

event of post-publishing amendments.

 Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set 

and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised 

Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den 

norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av 

de norske aksjelovene

 • lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper

 • lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper

Boken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). 

Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars 2010. Ytterligere oppdatering av 

eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen.

 Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og 

revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS 

Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening 

og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Other Norwegian Acts in English translation / Andre lover i engelsk 

oversettelse:

Norwegian Bookkeeping Legislation

Norwegian Accounting Act

Norwegian VAT Act

revisorforeningen.no

16297_N_Company_Legisl_omslag.indd   1

17.03.10   11.02

N
orw

egian A
ccounting A

ct

ISBN: 978-82-7082-276-8

Norwegian Accounting Act

Norwegian Accounting Act is an English translation of Act no. 56 

of 17 July 1998 relating to annual accounts etc. It is a combined 

printed-electronic book. This edition is updated as per 1 January 

2009. Additional updating of the eBook may take place in the 

event of post-publishing amendments.

 The translation and later amendments are done by Den norske 

Revisorforening.

Norwegian Accounting Act er en engelsk oversettelse av lov av 

17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. Boken er to produkter i ett: 

trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 

1. januar 2009. Ytterligere oppdatering av  eBoken kan bli gjort 

ved endringer som skjer etter utgivelsen.

 Oversettelsen og senere oppdateringer er gjort  av Den norske 

Revisorforening.
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Norwegian VAT Act

VAT Act
NORWEGIAN

ISBN: 978-82-7082-277-5

Norwegian VAT Act is an English translation of Act no. 66 of 

19 June 1969 relating to value added tax. It is a combined printed-

electronic book. This edition is updated as per 1 January 2009. 

Additional updating of the eBook may take place in the event of 

post-publishing amendments.

 Norwegian VAT Act is based on the unoffi cial translation published 

by the Royal Norwegian Ministry of Finance and Customs in 1995, 

modifi ed and updated in 2001 by Den norske Revisor forening. 

Later amendments is made by Den norske Revisorforening and 

Government Authorised Translator Douglas Ferguson, Allegro a/s.

Norwegian VAT Act er en engelsk oversettelse av lov av 19. juni 1969 

nr. 66 om merverdiavgift. Boken er to produkter i ett: trykt bok og 

elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. januar 2009. 

Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som 

skjer etter utgivelsen.

 Norwegian VAT Act er basert på en uoffi siell oversettelse utgitt 

av Det kgl. fi nans- og tolldepartement i 1995, revidert og oppdatert 

i 2001 av Den norske Revisorforening. Senere endringer er gjort av 

Den norske Revisorforening og statsautorisert translatør Douglas 

Ferguson, Allegro a/s.
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Norwegian Company Legislation
Norwegian Company Legislation is an English translation of the two Norwegian Companies Acts:
 • Act no. 44 of 13 June 1997 relating to limited liability companies • Act no. 45 of 13 June 1997 relating to public limited liability companiesIt is a combined printed-electronic book. This edition is updated as per 1 March 2010. Additional updating of the eBook may take place in the event of post-publishing amendments.

 Norwegian Company Legislation was translated in 1997 by Inter-Set and revised in 2000 by Douglas Ferguson, Government Authorised Translator, Allegro AS Språktjenester. Later amendments are made by Den norske Revisorforening and Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.

Norwegian Company Legislation er en engelsk oversettelse av de norske aksjelovene
 • lov av 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper
 • lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaperBoken er to produkter i ett: trykt bok og elektronisk (PDF). Denne utgaven er oppdatert pr. 1. mars 2010. Ytterligere oppdatering av eBoken kan bli gjort ved endringer som skjer etter utgivelsen. Norwegian Company Legislation ble oversatt i 1997 av Inter-Set og revidert i 2000 av statsautorisert translatør Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester. Senere endringer er gjort av Den norske Revisorforening og Douglas Ferguson, Allegro AS Språktjenester.
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Noen le ve ran dø rer dek ker et bredt spek ter 
av ver di pa pi rer og mar ke der, mens and re 
er spe sia lis ter på en kelt seg men ter. Ved å 
bru ke en eks tern pris le ve ran dør sik res man 
både uavhen gig het i verd set tel sen og til-
gang til spe sia lis ter. Når man be nyt ter en 
pris le ve ran dør, har man i rea li te ten ut kon-
trak tert de ler av verd set tel ses pro ses sen til 
en tred je part. Det er ikke mu lig å utkon-
traktere an sva ret for verd set tel sen og det 
må gjennom fø res lø pen de ri si ko vur de rin-
ger og opp føl ging av pris le ve ran dø ren. 
Ut kon trak te ring re du se rer ri si koen på 
noen om rå der, men gir også noen nye 
ope ra sjo nel le ri si ko er. Det er blant an net 
ri si ko for ukla re an svars gren ser og man 
blir også di rek te eks po nert for kva li te ten 
av den in ter ne sty ring og kon troll hos 
pris le ve ran dø ren.

I po li cy for ut kon trak te ring bør det fast-
set tes at det skal fore tas en ri si ko vur de ring 
før ut kon trak te ring og at im pli ka sjo ne ne 
for fore ta ket skal vur de res. Vur de rin ge ne 
bør ta hen syn til type in stru ment samt 
kom plek si tet. Fore ta ket bør også vur de re 
om man har be holdt til strek ke lig kom pe-
tan se igjen i fore ta ket for å føl ge opp le ve-
ran dø ren.

Neden for føl ger en gjen nom gang av na tur-
li ge yt ter li ge re kon troll ak ti vi te ter knyt tet 
til bruk av pris le ve ran dø rer.

Valg av pris le ve ran dø rer
Ved valg av pris le ve ran dø rer er det fle re 
for hold som er vik tig å vur de re for å sik re 
en le ve ran se som dek ker fore ta kets be hov. 
Der for bør fore ta ket gjø re en «due dilli-
gence» på ak tuelle pris le ve ran dø rer. Det 

bør leg ges sær lig vekt på å vur de re pris le ve-
ran dø rens in ter ne sty ring og kon troll knyt-
tet til verd set tel se, kva li te ten på le ver te 
verd set tel ser og verd set tel ses in for ma sjon, 
hvil ke ver di pa pi rer som er dek ket og på li-
te lig het i le ve ran sen. Når det gjel der kva li-
te ten og på li te lig he ten i le ve ran sen, er det 
sent ralt å vur de re hvor tett pris le ve ran-
døren er på de ak tuelle mar ke de ne. En 
ak tør som vur de res som tett på et mar ked, 
tren ger ikke nød ven dig vis være det bes te 
val get i et an net mar ked. I vur de rin gen bør 
det også sik res at man vel ger en pris le ve-
ran dør som er uav hen gig av fore ta ket.

Opp føl ging av le ve ran sen fra le ve ran dø rer:
En vik tig del av den in ter ne sty ring og 
kon troll er knyt tet til opp føl ging av le ve-
ran ser fra pris le ve ran dø ren. Det bør etab-
le res kon troll ak ti vi te ter som sik rer at man 
lø pen de både må ler mot tatt le ve ran se mot 
den inn gåt te av ta len og vur de rer kva li te ten 
på le ve ran sen. Det er na tur lig at det av hol-
des jevn li ge mø ter hvor man dis ku te rer 
pro ble mer og ut ford rin ger med le ve ran se ne.

Der som pris le ve ran dø ren pro du se rer en 
internkontrollrapport av type ISAE 3402 
el ler lig nen de, bør den ne inn hen tes og 
gjen nom gås. En ISAE 3402-rap port inne-
hol der en be skri vel se av fore ta ket samt 
dets etab ler te in ter ne sty ring og kon troll. 
Be skri vel sen av den etab ler te in ter ne sty-
ring og kon troll inne hol der de over ord-
ne de mål set tin ger samt de uli ke kon troll-
ak ti vi te te ne som ut fø res i fore ta ket for å 
sik re at kon troll mål set tin ge ne over hol des. 
I til legg in klu de rer den en attestasjons-
uttalelse av gitt av re vi sor knyt tet til de 
over nevn te for hold. Gjen nom gan gen bør 
blant an net in klu de re de be skrev ne kon-
troll ak ti vi te te nes hen sikts mes sig het i for-
hold til må ling til vir ke lig ver di, vur de ring 
av inn hol det i uav hen gig re vi sors attesta-
sjonsuttalelse og even tuelle testavvik.  
I til legg bør man ta stikk prø ver på le ver te 
verd set tel ser el ler verd set tel ses in for ma sjon 
mot and re pris le ve ran dø rer el ler egne verd-
set tel ses me to der og sam men lig ne mot 
trans ak sjo ner i mar ke det. Der som ISAE 
3402 el ler lig nen de ikke er til gjen ge lig, 
opp fat ter vi at hyp pig he ten og om fan get 
av stikk prø ver bør økes be trak te lig samt at 
det bør vur de res hvor vidt and re kom pen-
se ren de kon troll ak ti vi te ter skal im ple men-
te res.

Det er en sær skilt usik ker het knyt tet til 
verd set tel se av mind re lik vi de ver di pa pi rer 
og ver di pa pi rer der da ta grunn la get i verd-
set tel ses me to de ne ikke stam mer fra et 
lik vid mar ked. Fore ta ket bør der for ha 

im ple men tert kon troll ak ti vi te ter som sik-
rer iden ti fi ka sjon og en sær skilt opp føl ging 
av den ne ty pen ver di pa pi rer. For mind re 
lik vi de ver di pa pi rer som er verd satt på 
bak grunn av transaksjonskurser, bør det 
blant an net vur de res om det han dels vo lu-
met som lig ger bak den be nyt te de pri sen, 
støt ter at verd set tel sen re pre sen te rer et 
bes te es ti mat på vir ke lig ver di. Der som 
han dels vo lu met ikke er til strek ke lig, bør 
kom ple men tæ re verd set tel ses me to der 
be nyt tes.

In tern verd set tel se ved bruk av verd set-
tel ses me to der
Der som verd set tel ses me to der be nyt tes 
di rek te av fore ta ket selv, er det vik tig å 
vel ge en me to de som er aner kjent og an ses 
som god prak sis i bran sjen fore ta ket ope re-
rer i. Det bør der for etab le res ret nings -
linjer for hvil ke me to der som skal an ven-
des for uli ke ty per in ves te rin ger.

Ved an ven del se av me to de, er det også 
na tur lig vis av gjø ren de hvil ke da ta grunn lag 
som be nyt tes. Det er na tur lig å hen te mar-
keds in for ma sjon som be nyt tes i me to den 
fra en eks tern pris le ve ran dør. Re le van te 
kon troll ak ti vi te ter knyt tet til det te er som 
be skre vet tid li ge re.

En vik tig kva li tets sik ring av valgt me to de og 
da ta grunn la get som be nyt tes, er å sam men-
lig ne den be reg ne de verd set tel sen mot 
fak tis ke trans ak sjo ner i mar ke det. Ba sert 
på det te eva lue res valgt me to de og even-
tuelle nød ven di ge til pas nin ger gjø res.

Utkontraktere hele el ler de ler av 
kapitalforvaltningsprosessen
Et fore tak kan vel ge å set te ut hele el ler 
de ler av kapitalforvaltningsprosessen. Som 
of test in klu de rer le ve ran sen fra ka pi tal for-
val ter også ver di vur de rin ger slik at man  
i rea li te ten har ut kon trak tert de ler av verd-
set tel ses pro ses sen til en tred je part. Ho ved-
an sva ret for verd set tel se be hol des av fore-
taket selv og tred je par ten bør sees på som 
en pris le ve ran dør. Re le van te kon troll-
aktivi te ter knyt tet til det te er som be skre-
vet tid li ge re.

Kil der:
COSO Hel het lig ri si ko sty ring – et in te-
grert ram me verk

Committee of Eu ro pean Ban king Super-
visors (CEBS) Guide lines on out sour cing 
(www.eba.europa.eu/Pub li ca tions/Stan-
dards-Guidelines.aspx)

Ut kon trak te ring re du se rer ri si koen på 
noen om rå der, men gir også noen nye 
ope ra sjo nel le ri si ko er

KVALITETSSIKRING: Den beregnede 
verdsettelsen bør sjekkes mot faktiske 
transaksjoner i markedet.
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