Ofte stilte spørsmål
Om ofte stilte spørsmål
I denne spalten gjengis utvalgte spørsmål som er kommet til Revisorforeningens henvendelsessystem. Revisorforeningen har etter
beste evne avgitt svar basert på de konkrete saksforhold, men påtar seg ikke rettslig ansvar for riktigheten, fullstendigheten eller
anvendeligheten av de svar som er gjengitt.

Eksempel på revisjonsberetning til
AS under avvikling
Kategori: Revisjon

Spørsmål: Vi har en kunde som tidligere
i år har gjort fravalg av revisjon. Selskapet
har nå besluttet å oppløse og slette selska
pet og har kommet til oss for å få bistand.
Etter aksjeloven §§ 16–6 og 16–10 må et
avviklingsoppgjør fortsatt revideres selv
om det tidligere er meldt fravalg av revisor
etter aksjeloven § 7–6.

Svar: Eksempel på revisors beretning til
AS/ASA under avvikling (asl. § 16–6)
finnes på:
revisorforeningen.no/arch/_img/
9572114.pdf
Eksempel på revisors beretning til avvik
lingsoppgjøret til AS/ASA (asl. § 16–10)
finnes på:
revisorforeningen.no/arch/_img/
9572116.pdf

Hvor finner jeg eksempler på revisjons
beretninger for slike oppdrag? Må eksemp
lene tilpasses som følge av at foretaket ikke
har revisjonsplikt?

Verv en venn eller en kollega og motta et
gavekort på kr 500. Revisorforeningen
er i vekst, og vi ønsker din hjelp til å bli
enda flere. Sammen er vi sterke!
Som medlem er du den beste ambassadøren vi har
for å rekruttere nye medlemmer til Revisorforeningen.
Vi ønsker derfor å motivere deg til å verve en venn eller
kollega. Som takk for hjelpen får du tilsendt en vervepremie.
Fordeler For medlemmer i r evisorForeningen:
• Gode rabatter på alle kurs, fagbøker og tidsskrifter
• Tilgang til vår faglige spørretjeneste
• Full tilgang til våre nettsider med relevant og nyttig
faginformasjon
• Gunstig bankavtale og reise-, innbo- og bilforsikring
Den du verver, fyller ut innmeldingsskjemaet på
revisorforeningen.no. Det nye medlemmet må skrive
inn ditt navn som verver nederst i fritekstfeltet.
Når innmeldingen er bekreftet, vil du
få tilsendt et Presenta gavekort.
Kampanjen gjelder verving av ordinære
medlemmer og praksismedlemmer.
Skjema for innmelding finner du på:
revisorforeningen.no/a9018842
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Revisorjus
Arntzen de Besche har spisskompetanse og omfattende erfaring
med tvisteløsning og rådgivning i revisjons- og revisorjus.
www.adeb.no

Prosedyre >>

Om oss >>

Kontakt oss >>

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

Arntzen de Besche er et av landets
ledende advokatfirmaer med flere
enn 90 advokater og med kontorer
i Oslo, Stavanger og Trondheim.

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

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

VÅRE KONTORER:

Vi er et internasjonalt orientert
advokatfirma som dekker de fleste
forretningsjuridiske områder. Våre
advokater er anerkjente spesialister innenfor ulike fagområder og
bransjer. Vi bistår og rådgir
virksomheter i det private
næringsliv og offentlig sektor.
Les mer på www.adeb.no

OSLO — 23 89 40 00

TRONDHEIM — 73 87 12 00

Kåre I. Moljord
Partner
tlf. 98 29 45 68
kim@adeb.no
Terje Granvang
Partner
tlf. 98 29 45 94
tgr@adeb.no

STAVANGER — 52 87 45 00

