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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

HØST 2014 

Dato: Tirsdag 18. november  2014 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUR3011 – Grunnleggende regnskapsforståelse og regnskapsrett 

Del 1- Grunnleggende regnskapsforståelse (1/3) 

1. Forklar hvordan egenkapitalposter normalt klassifiseres og måles (verdsettes) i et 
årsregnskap. Gi ditt synspunkt på fordeler og ulemper knyttet til verdsettingsreglene. 

2. Hvorfor er registrering, måling og kommunikasjon gode stikkord på hva regnskap er? 
3. Forklar forskjellen mellom varekjøp og varekostnad. Gi et talleksempel hvor forskjellen 

framkommer.  
 

Del 2 - Regnskapslovgivningen (1/3) 

1 Et aksjeselskap har utarbeidet et konsernregnskap som viser en vesentlig post som 
betegnes ”goodwill”. Forklar hva goodwill er og hvorledes posten skal måles i 
årsregnskapet under: 
 

Internasjonale regler (IFRS) og 

Regnskapslovens alminnelig regler  

 

2 I april 2014 sendte Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) på høring et forslag til ny 
regnskapsstandard som er basert på ”IFRS for SMEs”.  Gi dine argumenter for og imot 
innføring av et slikt regelverk for mellomstore foretak i Norge. Forklar hva IFRS for SMEs er 
og hvorvidt regelverket kan benyttes fullt ut i Norge.  
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Del 3– Forholdet mellom regnskapsretten og andre rettsområder (1/3) 

Regnskapslovens § 6-2 lyder bl a annet slik: 

 

C. Egenkapital 

I. Innskutt egenkapital 

1. Selskapskapital 

2. Overkurs 

3. Annen innskutt egenkapital 

II. Opptjent egenkapital 

1. Fond 

2. Annen egenkapital 

 

Redegjør for årsaken til at denne oppstillingsplanen for egenkapitalen er inndelt i “innskutt” og 
“opptjent” egenkapital.  Kan man finne ut hvor stor et aksjeselskaps “bundet egenkapital” og 
utbyttegrunnlag er ved å studere årsregnskapet? 

Forklar hvorledes du vil klassifisere posten “overkurs”.  

La oss videre anta at et aksjeselskap har inntektsført 100 i verdistigning på børsnoterte 
verdipapirer. Forklar hvorledes du vil klassifisere denne verdistigningen i selskapets egenkapital. 

 
 

 
*** 

Sensuren faller tirsdag 9. desember klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 

95 00. 

Kandidatene har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. 

Kontaktinformasjon for sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. 

Klagefristen er tre uker etter sensur. 

 

Oslo, 18.11.2014 


