
Side 1 af 4 

Revisoreksamen 2015 

Modul A 
 

 

Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: 

 disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske 

lagringsmedier 

 mobiltelefoner 

 andet elektronisk kommunikationsudstyr 

 

Kommunikation mellem kandidaterne er ikke tilladt, ligesom trådløs kommunikation på 

computer og adgang til internet skal holdes slukket under eksamen. 

 

Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse. 

Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt: 

Opgave 1  33% 

Opgave 2  33% 

Opgave 3  33% 

  100% 
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Det er august 2015, og du er nyuddannet statsautoriseret revisor og ansat hos SR Revision A/S. 

SR Revision er en mindre revisionsvirksomhed med 5 partnere, 4 statsautoriserede revisorer 

samt 30 øvrige ansatte. SR Revision servicerer en bred vifte af kunder, hovedsageligt 

regnskabsklasse B og nogle få regnskabsklasse C virksomheder. 

 

 

Opgave 1 

Som led i dit arbejde deltager du i flere forskellige netværk for at skabe relevante kontakter og 

udbrede kendskabet til dig og SR Revision. Du kontaktes af en samarbejdspartner fra netværket, 

Hans Peter Hansen, som du har gode forbindelser til og kender privat. I spiller badminton hver 

torsdag aften, ligesom I gensidigt har inviteret hinanden til flere private sammenkomster, når der 

har været anledning hertil.  

 

Hans Peter Hansen er ansat i det lokale pengeinstitut, og I har løbende henvist potentielle kunder 

til hinanden. Hans Peter Hansen har igennem de seneste år henvist et ikke ubetydeligt antal 

kunder til SR Revision.  

 

Hans Peter Hansen har ønske om at udleve sin drøm som selvstændig og vil etablere en 

bagerforretning på det lokale torv, da han mener, at brødet, der sælges i lokalområdet, er af alt 

for dårlig kvalitet. Inden for en kort årrække er det Hans Peter Hansens plan at oprette lignende 

forretninger rundt i landet, så de kan få glæde af hans evner som bager. Hans Peter Hansen 

overvejer at starte helt fra bunden med eget bageri, eller at købe et allerede eksisterende bageri.   

 

Hans Peter Hansen har bedt om hjælp til følgende:  

 

 Et notat omkring etablering af en selskabsstruktur 

 Regnskabs- og skattemæssige konsekvenser ved eventuelt opkøb af eksisterende 

bagerforretninger 

 

Det er Hans Peter Hansens forventning, at du skal vælges som revisor for de etablerede 

selskaber. Du har allerede kort drøftet mulighederne for opgaven med dine kollegaer i SR 

Revision, idet der er tale om en forventelig sag med et betydeligt honorar.  

 

Spørgsmål 1 (33%) 

 

Du bedes redegøre for og begrunde de overvejelser, som du vil gøre dig i forbindelse med 

henvendelsen fra Hans Peter Hansen herunder hvilke opgaver, som du eventuelt ville kunne 

assistere ham med.  

 

--- 000 --- 
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Opgave 2 

Du er blevet kontaktet af en kollega fra jeres netværksfirma i Hong Kong, der har stiftet 

bekendtskab med Geoffrey Wang, som er en initiativrig forretningsmand bosiddende i Hong 

Kong. Geoffrey Wang er ikke kunde i netværksfirmaet i Hong Kong, men ønsker hjælp til 

etablering i Danmark. Din netværkskollega har anbefalet SR Revision A/S som kompetent 

rådgiver og revisor, der kunne være interessant for Geoffrey Wang. 

 

Geoffrey Wang har haft stor succes med salg af legetøj på det europæiske marked. Legetøjet er 

produceret i Asien, og Geoffrey Wang ønsker nu at etablere sig i Danmark. Han har brug for en 

revisor samt regnskabs- og skattemæssig rådgiver for det nye selskab i Danmark.  

 

Geoffrey Wang har allerede haft kontakt til en dansk advokat, som har assisteret med stiftelse af 

et selskab i Danmark. Den etablerede koncernstruktur fremgår nedenfor: 

 

  

Geoffrey Wang kommer til Europa i næste måned, og du aftaler derfor et møde med dig og din 

chef for at aftale nærmere, hvorledes I kommer videre i processen. 

 

Spørgsmål 2 (33%) 

Du bedes udarbejde et kortfattet notat til din chef vedrørende den potentielle nye kunde og 

accept af revisionsopgaven. Det forventes, at du redegør for eventuelle yderligere handlinger, 

som skal foretages inden den endelige accept af opgaven foretages.  

 

 

--- 000 --- 
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Opgave 3 

I foråret 2015 blev du kontaktet af en tidligere medarbejder, Teis Olsen fra selskabet Comfort 

Advisory A/S, som SR Revision reviderer. Du kender Teis Olsen, og I har tidligere haft et godt 

samarbejde i forbindelse med revisionen af Comfort Advisory.  

 

Comfort Advisory beskæftiger sig med salg af konsulentydelser inden for procesoptimering i 

produktionsvirksomheder. Comfort Advisory er en væsentlig kunde for SR revision og er husets 

klart største kunde med en samlet andel af SR revisions omsætning på ca. 12%.  

 

Teis Olsen har etableret sig som selvstændig og stiftet selskabet Supervisory ApS, som driver 

konsulentvirksomhed inden for samme branche som Comfort Advisory. Teis Olsen ønsker at få 

SR Revision som revisor og kunne, baseret på jeres tidligere samarbejde, godt tænke sig, at du 

modtog valget som revisor. 

 

Efter at have drøftet dette med partnerne i SR Revision A/S, har I accepteret valget som revisor, 

og det er aftalt, at du som følge af dit kendskab til Teis Olsen, skal være kundeansvarlig.  

 

Du har foretaget de sædvanlige kundeacceptprocedurer og har fremsendt underskreven 

tiltrædelsesprotokol og aftalegrundlag for det kommende år til Teis Olsen. Teis Olsen har takket 

for det fremsendte og ser frem til et godt samarbejde. 

 

Du er nu i gang med planlægningen af revisionen for Comfort Advisory og skal i næste uge til 

møde med direktionen. Du ringer i den forbindelse til direktøren for at få nogle praktiske detaljer 

på plads.  

 

Direktøren fortæller dig, at han har hørt, at SR Revision er blevet valgt som revisor for deres 

tidligere medarbejder Teis Olsens selskab. Direktøren informerer dig om, at Comfort Advisory 

selvsagt ikke tilfredse hermed, og ikke uden videre kan acceptere, at SR Revision også betjener 

en af deres konkurrenter. Du har fået et par dage til at vende tilbage med et svar.  

 

 

Spørgsmål 3 (33%) 

 

Du bedes redegøre for og begrunde, hvorledes du vil besvare henvendelsen fra Comfort 

Advisory, herunder hvorledes du vil forholde dig til situationen, og hvilke muligheder du ser.  

 

 

--- 000 --- 
 
 
 
 
 


