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m.revregn.no:

Mo bil ver sjon  
av Re vi sjon og 
Regn skap
Nå kan du også lese Re vi sjon og Regn skap på en  
ver sjon som er spe si al til pas set Iphone og Ipad.  
Gå inn på m.revregn.no – så er du i gang!

Hjem – Tar deg til før s te si den.

Logg inn – Vi ser innloggingsskjema 
for abon nen ter el ler in for ma sjon om 
hvem du er innlogget som.

Søk – Gir mu lig het for søk i fri tekst  
i alle ut ga ver.

Skrift – Velg til pas set skrift stør rel se.

Hjelp – Vi ser hjel pe tekst

Na vi ge ring
Nes te – Sveip fra høy re til venst re.

For ri ge – Sveip fra venst re til høy re

Iko ner

Inn gangs si de Ipad-ver sjon av RR.
Redaktør Alf Asklund

Løs nin gen fun ge rer også på de fles te smart-
te le fo ner, mo bil te le fo ner og smartbrett, 
men er alt så spe si al til pas set funk sjo na li te ten 
i Iphone og Ipad. For de som like vel skul le 
få pro ble mer med å bru ke løs nin gen, fin nes 
en al ter na tiv løs ning på revregn.no (alt så 
uten «m» først i ad res sen).

Av- el ler innlog get
Selv om du ikke er logget inn, vil du 
kun ne bla i for fat ter- og emne over sik ten 
el ler se hvil ke ar tik ler som har vært i tid li-
ge re ut ga ver av bla det helt til ba ke til og 
med nr. 5–2003. Uten å være innlogget vil 
du i til legg til in for ma sjon om for fat ter(e) 
ho ved sa ke lig se inn holds for teg nel se samt 
tit ler og in gres ser i de en kelte ar tik lene. 

Ar ki vet inne hol der alle ut ga ver av Re vi sjon 
og Regn skap fra og med nr. 5 – 2003.

For fat ter over sik ten vi ser for fat ters navn, 
tit tel på ar tik kel, hvil ket tema ar tik ke len 
om hand ler og i hvil ken ut ga ve av Re vi sjon 
og Regn skap ar tik ke len er pub li sert.

Emne regis te ret vi ser hvil ken vig nett de for-
skjel lige ar tik lene i Re vi sjon og Regn skap er 
pub li sert un der (regn skap, re vi sjon, skatt, 
av gift osv.).

Ut valg te ar tik ler vil også kun ne bli gjort 
til gjen ge lig i den ver sjo nen som ikke  
kre ver inn log ging.

Log ger du deg inn, får du se alt inn hold 
som har vært i bla det til ba ke til og med  
nr. 5–2003. Inn log gin gen fore går på sam me 
vis som på den ek si ste ren de on li ne-ver sjo nen 
av Re vi sjon og Regn skap. Du log ger deg da 
inn ved å tryk ke på logg inn-sym bo let på 
top pen av si den. Før s te gang du log ger deg 
inn, bru ker du abon ne ments num me ret 
(med lem mer i Re vi sor for en in gen bru ker 
sitt åt te sif re de med lems num mer) både som 
bru ker navn og som pass ord. Abon ne ments-
num me ret er trykt bak på bla det sam men 
med ad res sen (sjekk før du ri ver av plas ten 
bla det van lig vis er pak ket i). Hvis du alle-
rede har hatt på log gings mulig he ter på  
revisorforeningen.no, be nyt tes ditt ek si ste-
ren de pass ord i ste det for abon ne ments-
num mer/med lems num mer.



Revisorjus 
Arntzen de Besche har spisskompetanse og omfattende erfaring 
med tvisteløsning og rådgivning i revisjons- og revisorjus.

www.adeb.no

Prosedyre >>

Firmaets prosedyregruppe består
av advokater med lang erfaring
- fra advokatvirksomhet, Regjering-
sadvokaten, EFTA-domstolen,
EF-domstolen og som dommere
ved de alminnelige domstolene.
Flere av firmaets advokater regel-
messig som voldgiftsdommere.

Advokatene Fred A. Gade (leder), 
Kåre I. Moljord og Terje Granvang 
har spisskompetanse og omfat-
tende erfaring med tvisteløsning 
og rådgivning innenfor generell 
revisjons- og regnskapsjus; særlig 
i tilknytning til ansvar for revisor, 
ledelsen, styremedlemmer og 
advokater.

Om oss >>

Arntzen de Besche er et av landets 
ledende advokatfirmaer med flere 
enn 90 advokater og med kontorer 
i Oslo, Stavanger og Trondheim.  
 
Vi er et internasjonalt orientert 
advokatfirma som dekker de fleste 
forretningsjuridiske områder. Våre 
advokater er anerkjente spesial-
ister innenfor ulike fagområder og 
bransjer. Vi bistår og rådgir  
virksomheter i det private 
næringsliv og offentlig sektor.

Les mer på www.adeb.no

Kontakt oss >>

Fred A. Gade
Partner
tlf. 98 29 45 43
fag@adeb.no

Kåre I. Moljord
Partner
tlf. 98 29 45 68 
kim@adeb.no

Terje Granvang
Partner
tlf. 98 29 45 94 
tgr@adeb.no
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