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Vedtak om autorisasjon som regnskapsførerselskap
Det vises til selskapets søknad om autorisasjon datert 9. mars 2017.
Aura Regnskap AS, organisasjonsnr. 816 376 432, er i medhold av lov av 18. juni 1993 nr. 109 om
autorisasjon av regnskapsførere (regnskapsførerloven) § 6 første ledd i dag gitt autorisasjon som
regnskapsførerselskap.
Ved avgjørelsen er det lagt til grunn at selskapet har autorisert regnskapsfører Jolanta
Dambrauskiene som daglig leder. Eventuelt skifte av daglig leder meldes til
Foretaksregisteret/Enhetsregisteret. Finanstilsynet henter opplysninger fra Enhetsregisteret.
Selskapet må til enhver tid ha autorisert regnskapsfører som daglig leder.
Vedtaket innebærer at Aura Regnskap AS skal benytte betegnelsen ”Autorisert
regnskapsførerselskap” i tilknytning til navnet, jf. regnskapsførerloven § 1 tredje ledd.
Finanstilsynet legger til grunn at regnskapsførerselskaper er kjent med, og i sin virksomhet følger,
det regelverk som har aktualitet for utøvelse av regnskapsføreryrket, herunder;
1.
Regnskapsførerloven (lov 18. juni 1993 nr. 109)
2.
Regnskapsførerforskriften (forskrift 8. februar 1999 nr. 196)
3.
God regnskapsføringsskikk (utarbeidet av bransjeforeningene)
4.
Forskrift om risikostyring og internkontroll (forskrift 22. september 2008)
5.
Hvitvaskingsloven m/tilhørende forskrift (lov 6. mars 2009 nr. 11 og forskrift 13. mars 2009
nr. 0302)
6.
Finanstilsynets rundskriv 8/2009 om plikter etter hvitvaskingslovgivningen.
7.
Finanstilsynets rundskriv 11/2012 om krav til etterutdanning for regnskapsførere

Selskapet er med hjemmel i regnskapsførerloven § 11 oppført i Regnskapsførerregisteret.
Opplysninger om autoriserte regnskapsførerselskaper er offentlig tilgjengelig i konsesjonsregisteret
på Finanstilsynets nettsted. Melding om autorisasjonen blir til orientering rutinemessig sendt til
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Brønnøysundregistrene innen syv dager.
Finanstilsynet har merket seg at selskapet ikke er registrert med valgt revisor. Ettersom selskapet nå
er under tilsyn av Finanstilsynet, har selskapet revisjonsplikt etter revisorloven § 2-1 sjette ledd.
Finanstilsynet forutsetter at selskapet innretter seg etter revisjonsplikten umiddelbart.
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