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Revisoreksamen 2018 

 

Modul A 

 

Onsdag den 1. august 2018 

(2 timer) 

 

 

 

Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: 

 brændbare cd-rommer, USB-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier 

 mobiltelefoner 

 andet elektronisk kommunikationsudstyr 

Det er ikke tilladt under eksamen at kommunikere med andre end de tilsynsforordnede, 

hverken verbalt eller elektronisk. 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: 

Spørgsmål 1  20% 

Spørgsmål 2  45% 

Spørgsmål 3  35% 

                       100 % 

 



2 
 

Du er ansat i revisionsfirmaet Ny Revision P/S, der er medlem af det globale netværk Revisornetværket. 

Din chef har i august 2018 modtaget en henvendelse fra en advokat angående Investeringsvirksomhed ApS. 

Investeringsvirksomhed ApS er blevet sendt til tvangsopløsning som følge af manglende overholdelse af 

reglerne om indsendelse af årsrapport til Erhvervsstyrelsen. 

Det er Investeringsvirksomhed ApS' første regnskabsår, og dets eneste aktiv er en større beholdning af 

guldbarrer, som opbevares i Frankrig. Guldbarrerne har en værdi på ca. 3 mia. kr. Guldbarrerne er 

registreret med serienummer, hvoraf vægten og renheden fremgår. Der er ingen ekstern gæld i selskabet. 

Selskabets bogføring varetages af en deltidsansat bogholder og selskabets økonomichef. Hovedaktionæren, 

der også er direktør i selskabet, er bosat i Frankrig. Investeringsvirksomhed ApS har ingen bestyrelse, og 

selskabet har fravalgt revision. Du har fået oplyst, at guldbarrerne stammer fra et virksomhedssalg i 

Argentina for nogle år siden. 

Du har ikke for indeværende yderligere kendskab til den udenlandske hovedaktionær, men økonomichefen 

har tidligere været i medierne med rygter om flere selskabslukninger. 

Henvendelsen fra advokaten omhandler besvarelse af regnskabstekniske spørgsmål, såsom opgørelsen af 

værdien af guldbarrerne, i forbindelse med advokatens arbejde som likvidator. 

Spørgsmål 1 (20%) 

I forbindelse med advokatens henvendelse bedes du udarbejde et begrundet notat til din chef 

indeholdende dine overvejelser i relation til hvidvaskningsreglerne. 

 

---------- o o o ---------- 

Efter indsendelsen af den manglende årsrapport og efterfølgende genoptagelse af Investeringsvirksomhed 

ApS afholdes ekstraordinær generalforsamling, hvor revision tilvælges, og Ny Revision P/S vil blive foreslået 

som revisor. 

Ny Revision P/S har ikke afgivet erklæringer i forbindelse med genoptagelsen af Investeringsvirksomhed 

ApS.  

Spørgsmål 2 (45%) 

Du bedes udarbejde et begrundet notat med kunde- og opgaveaccept for Investeringsvirksomhed ApS til 

din chef indeholdende de væsentligste punkter i relation hertil. 

---------- o o o ---------- 

Økonomichefen fra Investeringsvirksomhed ApS ejer en mindre virksomhed ”Møbel ApS”, der sælger 

brugte designermøbler. Grundet den begrænsede aktivitet er bestyrelse og revision fravalgt. 

Du varetager bogføringen for Møbel ApS.  Økonomichefen opstiller og indrapporterer selv årsrapporten.   
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I forbindelse med bogføringen bliver du opmærksom på, at der i årets løb har været usædvanligt mange 

bevægelser på Møbel ApS' bankkonto, samt at der er overført enkelte usædvanligt store beløb fra udlandet 

set i forhold til Møbel ApS' størrelse. Der er foretaget tilsvarende hævninger, og transaktionerne går derfor 

i 0, så det er ikke noget problem at få banken til at stemme på balancedagen.  

Disse transaktioner vækker din begrundede mistanke om uregelmæssigheder. 

Spørgsmål 3 (35%) 

Du bedes udarbejde et begrundet notat til din chef om din reaktion på ovenstående forhold. 

 

 


