Revisoreksamen 2021
Modul A
Tirsdag, den 10. august 2021
(2 timer)

Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra:
▪
▪
▪

USB-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske lagringsmedier
mobiltelefoner
andet elektronisk kommunikationsudstyr

Det er ikke tilladt under eksamenen at kommunikere med andre end de tilsynsforordnede, hverken
verbalt eller elektronisk.
Karaktergivningen baseres på en helhedsbedømmelse af kandidatens besvarelse.
Ved bedømmelsen vil de angivne spørgsmål blive tillagt følgende vejledende vægt:
Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3

35 %
30 %
35 %
100 %

1

Indledning
Du er ansat som revisor i en revisionsvirksomhed, der har kontor i Svendborg. Det er en
revisionsvirksomhed, der er ejet af statsautoriseret revisor Peter Petersen og revisionsvirksomheden har
ikke flere kontorer eller samarbejdskontorer rundt i landet. Revisionskontoret har 30 ansatte, heraf 3
statsautoriserede revisorer.

Opgave 1 (35 %)
En ny potentiel kunde, Hans Hansen, har kontaktet jeres revisionsfirma, da han gerne vil have en ny revisor
for sine selskaber. Hans Hansen er bosiddende i og driver et tømrerfirma i Holstebro. Han ejer 2
ejendomsselskaber med ejendomme i henholdsvis Holstebro og Aalborg.
Din chef Peter skal have møde med Hans Hansen i næste uge. Om mødet bliver pr. web eller et fysisk
møde, er ikke afklaret endnu. Din chef ønsker en mail med dine overvejelser omkring kundeaccept samt
punkter, der ønskes afklaret på næste uges møde med den potentielle kunde.
Spørgsmål 1.1
Du bedes udarbejde en mail til din chef omkring dine overvejelser om kundeaccept, herunder hvilke
spørgsmål, der skal afklares inden en endelig kundeaccept.
--- ooo ---

Opgave 2 (30 %)
Revisionsfirmaet i Svendborg er også revisor for selskabet, AQ Produktion A/S, som statsautoriseret revisor
Søren Sørensen betjener. AQ Produktion A/S har et større tilgodehavende ved LL Management ApS. Din
chef, Peter Petersen, er revisor for LL Management ApS. Søren er ved at færdiggøre revisionen af AQ
Produktion A/S, men er ikke kommet i mål med de sidste punkter, herunder revisionen af det omtalte
tilgodehavende.
Når man ser på det seneste offentliggjorte regnskab, der blev offentliggjort for ca. et år siden, for LL
Management ApS, så er der klare indikationer på krise, idet årets resultat var negativt, der er negativ
egenkapital og gæld til pengeinstitutter er stigende i forhold til året før.
Søren ønsker ikke at afgive en revisionspåtegning, hvis det viser sig, at regnskabet for AQ Produktion A/S er
forkert. Søren har derfor forespurgt Peter, om hans holdning til AQ Produktion A/S’ tilgodehavende ved LL
Management ApS. Peter har valgt at stille spørgsmålet videre til dig.
Spørgsmål 2.1
Du bedes til din chef, Peter Petersen, udarbejde et notat om dine overvejelser om henvendelsen fra Søren
Sørensen.
--- ooo ---
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Opgave 3 (35 %)
Peter Petersen er revisor for et selskab, Svendborg Møbler A/S, der driver en stor møbelforretning med
luksusmøbler. Din kollega har været på uanmeldt beholdningseftersyn og kommer hjem med en mistanke
om, at møbelforretningen mindst 4 gange i løbet af regnskabsåret, har modtaget større kontante betalinger
fra kunder. De to gange var det ansatte (AA og CC), der havde modtaget beløbene og to gange var det
direktøren og ejeren, Bent Bentsen (BB), der havde modtaget pengene.
De konkrete poster var:
Dato

Beløb

Ekspedient

25. marts 2020

19.900 kr.

Salgsassistent AA

3. juni 2020

50.000 kr.

Direktør og ejer BB

30. september 2020

85.000 kr.

Salgschef CC

5. december 2020

49.900 kr.

Direktør og ejer BB

Det skal bemærkes, at I i rapporteringen til ledelsen i 2019 havde gjort opmærksom på reglerne for
modtagelse af kontante betalinger fra kunder. Din chef ønsker et notat omkring ovenstående forhold og
påtænker at give direktør og ejer Bent Bentsen et telefonopkald om sagen senere i dag.

Spørgsmål 3.1
Du bedes til din chef, Peter Petersen, udarbejde et notat omkring de fundne forhold samt en plan for det
videre arbejde.

--- ooo ---
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