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Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra:




brændbare cd-rommer, 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:

Spørgsmål 1

60 %

Spørgsmål 2

40 %
100 %
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Eksamen A
Spørgsmål 1 (60%)
Du er blevet anbefalet som revisor og rådgiver for Stig Bjørnson af en af dine gode kunder, Aage
Flink.
Stig Bjørnson var for 1½ år siden gennem en grim skilsmisse, hvor der blev sagt og gjort meget med
”følelserne uden på tøjet”. Som følge heraf endte skilsmissen med at Stig fik et forbud mod at kontakte
sin ex-kone og blev samtidig idømt 1 måneds ubetinget fængsel for vold og trusler om vold.
I forbindelse med bodelingen ejede Stig og hans ex-kone et fællesejet og -ledet selskab. Selskabet blev
taget under konkursbegæring som følge af skilsmissen og kurator opdagede – efter at ex-konen havde
angivet og fremskaffet kopi af bilag - et omstødeligt forhold, hvor Stig angiveligt skulle have foretaget
en række om-faktureringer af private udgifter til selskabet samt fjernet aktiver fra selskabet forud for
konkursen.
Stig blev som følge heraf pålagt konkurskarantæne, hvilket betyder, at han ikke kan blive registreret
som direktør i en virksomhed med begrænset ansvar i Danmark i 1 år.
Efter Stig afsonede sin straf til samfundet gennemførte han en uddannelse indenfor nano-teknik og fik
øjnene op for en række forretningsmæssige muligheder.
Stig har derfor kontaktet dig med henblik på at starte en ny virksomhed – SB Nanotechnologies A/S.
Stig ejer ingen aktiver og har – som følge af selskabets konkurs og skilsmissen samt sin fængselsdom
– oparbejdet en gæld på ca. 300.000 kr. til forskellige kreditorer (bl.a. sin forsvarsadvokat).
Stig har derfor lånt 500.000 kr. af Aage Flink (som har anbefalet dig). Aage Flink ser et stort potentiale i Stigs nye ideer og vil gerne hjælpe Stig på fode igen, forudsat Aage Flink selv kan tjene på det.
Renten har de derfor aftalt til 20%, da Aage Flink har udnyttet Stigs svage forhandlingssituation.
Du bedes tage begrundet stilling til, om du vil hjælpe Stig Bjørnson med opstart af virksomheden SB
Nanotechnologies A/S og efterfølgende påtage dig opgaven som revisor for selskabet.
Spørgsmål 2 (40%)
Du er med din chef til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i et forbrugerejet andelsselskab med
ca. 10.000 andelshavere. Repræsentantskabet består – ud over bestyrelsen – af ca. 150 repræsentanter.
Under det ekstraordinære møde, hvor der skal behandles en række forslag om vederlag til bestyrelsen,
rejser et tidligere medlem af bestyrelsen på 70 år sig op og udtaler, at regnskabet er baseret på fup og
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fiduser, da der er indregnet noget goodwill i regnskabet som afskrives over 10 år. Samtidig er diæterne
til bestyrelsen på 1.000 kr. til hvert møde alt for høje ifølge repræsentantskabsmedlemmet.
Den administrerende direktør for andelsselskabet bliver meget fortørnet over udsagnet, som han føler
er personligt krænkende og beder derfor – for første gang i selskabets 72 årige historie – selskabets
revisor komme på talerstolen og redegøre for selskabets praksis på området, dels i forhold til den regnskabsmæssige behandling af goodwill samt selskabets politik for udbetaling af diæter til bestyrelsen.
Din chef beder dig derfor hurtigt opdatere ham om sin tavshedspligt, inden han skal på talerstolen.
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