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BA ØKONOMI – HA (JUR.) / HA (JUR.) I SKAT, 1. DEL 
 
Sommereksamen 2011  
 
Ordinær eksamen 
 
Skriftlig prøve: 31149 Formueret 
 
Varighed: 4 timer 
 
Hjælpemidler: Alle 

 
Ved karaktergivning for besvarelserne vil spørgsmål 1 vægte med 20 %, spørgsmål 2 med 30 % og 
spørgsmålene 3 og 4 vil hver vægte med 25 %. 
 

Virksomheden Andersens Magasiner A/S havde hovedsæde og forretning på en central adresse i 

Aalborg. Virksomhedens ejer og daglige leder, Hr. Andersen, var en driftig forretningsmand med 

store ambitioner og megen succes.  

 

Hr. Andersen boede i en stor villa i et nærtliggende naturområde. Hr. Andersen havde længe 

ønsket sig nogle store træer fjernet fra sin baghave sådan at han kunne få fri udsigt til Aalborg. 

Derfor kontaktede Hr. Andersen d. 2. januar 2010 sin gamle ven, Hr. Jensen, som nu var 

pensioneret fra sit job som teknisk konsulent ved en stor entreprenørvirksomhed.  

 

Hr. Jensen foreslog under et møde hos Hr. Andersen d. 5. januar 2010, at man fjernede træerne, 

og fik gravet de store rødder op. Når man nu alligevel skulle til at grave, foreslog Hr. Andersen, at 

der blev anlagt en sø med tilhørende pavillion og spa. Idéen var, at man så kunne nyde udsigten 

fra det nyanlagte spa-miljø. Hr. Jensen sagde, at en mindre bygning nemt kunne opføres, men at i 

så fald, at bygningen blev for stor, ville det blive nødvendigt at pilotere, hvilket ofte medfører klager 

fra naboer pga. støj. Han oplyste endvidere, at pilotering i øvrigt indebar en ikke ubetydelig risiko 

for skader på Andersens villa pga. den særligt uforudsigelige undergrund i området. Hr. Jensen 

havde således hørt om, at der tidligere var sket skader i området ved piloteringer, men det var dog 

mere end 30 år siden. 

 

Under mødet med Hr. Jensen ringede en indkøber fra Varnæs Tøj ApS til Hr. Andersen. Varnæs 

Tøj ApS var på udkig efter tekstiler til troldmands-kostumer, som skulle videreeksporteres til det 

engelske marked. De blev enige om, at Andersens Magasiner A/S skulle levere 2.500 meter grå 

bomuldsstof til listeprisen, egnet til fremstilling af børnekostumer, levering ’Franco, Esbjerg 
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Godsbanegård’ d. 1. april 2010, hvorfra Varnæs Tøj ApS kunne hente varen, sy kostumerne og 

sende dem til England med skib. 

 

Da det værste frostvejr var væk, og arbejdet i haven begyndte, valgte Hr. Andersen at lade 

omlægningen udføre af sine egne folk med kendskab til gravemaskiner, idet nogle af hans ansatte 

tidligere havde arbejdet som anlægsgartnere. Da arbejdet med at anlægge søen var næsten 

færdigt, fandt man det nødvendigt at foretage pilotering alligevel, da jorden var endnu blødere end 

forventet. Arbejdet med piloteringen affødte straks klager over støj fra flere naboer, deriblandt 

ejeren af en gammel vandmølle som lå for enden af Hr. Andersens haveanlæg. Andersen 

affærdigede klagerne med, at man måtte forvente, at piloteringer støjede. 

 

D. 1. marts 2010 modtog Hr. Andersen et opkald fra Varnæs Tøj ApS, som for det første ville høre 

om alt gik som planlagt med leveringen af de 2.500 meter stof til kostumer, og om Andersen 

Magasiner kunne levere yderligere 500 meter. Hr. Andersen sagde, at da der var travlt for tiden, 

kunne han ikke nå både at skaffe materiale og farve stoffet, hvis levering af yderligere 500 meter 

skulle ske til d. 1. april 2010. De blev derfor enige om, at Varnæs Tøj ApS hurtigst muligt skulle 

levere 500 meter af deres eget stof, som Andersen Magasiner derefter ville farve og sende tilbage 

sammen med ordren på de 2.500 meter på samme vilkår. Dog skulle Varnæs have 25% rabat i 

forhold til listeprisen, da Andersen Magasiner kun havde udgifter til farvningen vedrørende de 500 

meter. 

 

Samme dag modtog Hr. Andersen et brev fra ejeren af vandmøllen. Ejeren påstod, at den gamle 

vandmølle havde slået revner, især i fundamentet, som følge af piloteringerne foretaget i 

forbindelse med byggeriet på Hr. Andersens grund. Det var ubestridt, at møllen havde fået revner, 

som den ikke havde haft inden byggeriet af tilbygningen var begyndt. Møllen var opført i 

overensstemmelse med byggeforskrifterne på opførselstidspunktet, men funderingen af møllen 

levede ikke op til nutidige krav. 

 

D. 20. marts 2010 var Andersen Magasiner færdige med at producere og pakke de 2.500 meter 

grå bomuldsstof samt med at farve og pakke de yderligere 500 meter. Varerne blev overgivet til det 

nationale godsbaneselskab, som normalt leverede fragt med tog i hele landet inden for 3 dage. 

Togvognene med varerne ankom d. 22. marts 2010 til Fredericia godsbanegård, hvor vognene 

skulle kobles til godstoget mod Esbjerg med planlagt ankomst d. 23. marts 2010. Da der de sidste 

måneder havde været stigende utilfredshed med planerne om at afskaffe efterlønnen, var der 
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udbrudt strejke blandt godsbaneselskabets og banegårdens personale. Dette betød, at toget mod 

Esbjerg ikke kunne klargøres og varerne forblev stående på Fredericia godsbanegård. Strejken fik 

ikke den ønskede medieomtale, og trak derfor ud. Ingen informerede hverken afsendere eller 

modtagere af det gods der stod strandet. 

 

D. 20. april 2010 modtog Andersen Magasiner A/S et brev fra Varnæs Tøj ApS, hvori der stod, at 

man ikke havde modtaget varen d. 1. april 2010 som lovet, og at Varnæs Tøj ApS insisterede på, 

at varen blev leveret. I øvrigt forventede man, at Andersen Magasiner A/S skulle dække eventuelle 

mérudgifter ved at produktionen af kostumerne nu blev forsinket. Brevet var dateret og 

poststemplet d. 2. april 2010, men havde været længe undervejs, da strejken havde bredt sig til 

visse postarbejdere. 

 

Spørgsmål 1: Er Hr. Andersen ansvarlig for skaderne på vandmøllen? (20%) 

Spørgsmål 2: Kan Varnæs Tøj ApS gøre sine krav gældende mod Andersen Magasiner A/S? 

(30%) 
 
 
Varnæs Tøj ApS oplevede i maj 2010 en pludselig nedgang i omsætningen. Virksomhedens 
likviditet var i forvejen ikke god, da Varnæs Tøj ApS havde trukket selskabets kassekredit op til 
maksimum på kr. 1.000.000. Varnæs Tøj ApS anmodede derfor den 2. maj 2010 sin bank Risskov 
Sparekasse om at få forhøjet trækningsretten på virksomhedens kassekredit fra det hidtidige 
maksimum på kr. 1.000.000 til kr. 2.000.000. Risskov Sparekasse imødekom anmodningen mod, 
at Varnæs Tøj ApS forpligtede sig til at stille sikkerhed ved fremover at pantsætte selskabets faktu-
ratilgodehavender ved salg til det engelske marked. 
 
Varnæs Tøj ApS gav den 4. maj 2010 Risskov Sparekasse transport til sikkerhed i et fakturatilgo-
dehavende på kr. 500.000 mod sin engelske kunde LFC Best Ltd. Risskov Sparekasse sørgede 
samme dag for pr. telefax behørigt at denuntiere transporten over for Smiths Ltd. 
 
Varnæs Tøj ApS gav endvidere den 6. maj 2010 Risskov Sparekasse transport til sikkerhed i et 
fakturatilgodehavende på kr. 200.000 mod sin engelske kunde MANU Nogo Ltd. Risskov 
Sparekasse sendte den 12. maj 2010 pr. telefax en behørig denuntiation af transporten til MANU 
Nogo Ltd. Afsendelsen blev en smule forsinket som følge af en misforståelse mellem to 
medarbejdere om, hvem der skulle ekspedere sagen.  
 
Risskov Sparekasse blev i juni måned bekymret over udviklingen hos Varnæs Tøj ApS, idet 
sparekassen ikke havde sikkerhed for hele kassekreditten. Risskov Sparekasse foretog derfor den 
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4. juni 2010 udlæg for et beløb på kr. 300.000 i en ejendom tilhørende Varnæs Tøj ApS. Udlægget 
blev også anmeldt til tinglysning den 4. juni 2010 og tinglyst samme dag. 
 
Skifteretten modtog den 11. august 2010 en konkursbegæring mod Varnæs Tøj ApS, og afsagde 
konkursdekret den 17. august 2010. 
 
I forbindelse med behandlingen af konkursboet efter Varnæs Tøj ApS kunne kurator konstatere, at 
selskabets kassekredit hos Risskov Sparekasse den 2. maj 2010 havde været trukket med kr. 
1.000.000, mens Varnæs Tøj ApS havde trukket kr. 600.000 på kassekreditten den 4. maj 2010. 
Kassekreditten var således trukket med kr. 1.600.000 både den 4. og 6. maj 2010.  
 
Den 12. maj 2010 var kassekreditten trukket med kr. 1.800.000, idet Varnæs Tøj ApS den 7. maj 
2010 havde trukket yderligere kr. 200.000 på kassekreditten.  
 
Kassekreditten havde den 5. og 7. juni 2010 været trukket med kr. 1.900.000, idet Varnæs Tøj ApS 
den 5. juni 2010 havde trukket yderligere kr. 100.000.  
 
Endelig kunne kurator konstatere, at kassekreditten var trukket med kr. 2.000.000 den 11. og 17. 
august 2010 som følge af et træk på 100.000 foretaget den 9. august 2010. 
 
Spørgsmål 3: Giv en begrundet redegørelse for de konkursretlige problemer, som begivenheds-
forløbet giver anledning til. 
 

Svineavler Oluf Larsen var ligeledes kunde hos Risskov Sparekasse, der havde været hans 

pengeinstitut gennem en årrække. Oluf Larsens svinefarm blev drevet fra en landbrugsejendom 

med jordbrug beliggende ved Randers. Ejendommens stuehus fungerede som bolig for Oluf 

Larsen og hans hustru Kathrine Larsen, der havde boet på ejendommen siden de blev gift i 1994. 

Ejendommen havde været i Oluf Larsens slægt gennem generationer, og Oluf Larsen havde købt 

den for opsparede penge i 1990 i forbindelse med overtagelsen af svinefarmen fra sin far. Oluf 

Larsen stod tinglyst som eneejer af ejendommen.  

Oluf Larsens gæld i Risskov Sparekasse var sikret ved et gyldigt tinglyst pantebrev i ejendommen 

på kr. 2.000.000,00.  

Den økonomiske fordeling mellem Oluf Larsen og Kathrine Larsen, der arbejdede som syerske i 

Randers, var således, at Oluf Larsen stod for alle indkøb og afholdt alle udgifter relateret 

til ejendommen og svinefarmen, og at ægteparret delte øvrige udgifter mellem sig.  
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Kathrine Larsen ønskede sig brændende et nyt køleskab, men Oluf Larsen ville ikke være med til 

at investere personligt heri grundet de hårde økonomiske tider. Parret blev derfor enige om, at 

Kathrine Larsen egenhændigt skulle købe et køleskab på kredit hos en lokal forhandler af hårde 

hvidevarer i Randers. Køleskabet blev købt den 10. april 2011, og forhandleren tog et gyldigt 

ejendomsforbehold i køleskabet i forbindelse med købsaftalens indgåelse.    

Køleskabet blev leveret til ejendommen den 15. april 2011, hvor det blev placeret på dets 

fremtidige plads i køkkenet. Grundet en forglemmelse fra den medarbejder, der leverede 

køleskabet, blev det ikke tilsluttet ejendommens elnet i forbindelse med leveringen.  

Som følge af de faldende svinepriser i 2010 manglende Oluf Larsen likviditet. Oluf Larsen 

orienterede sin nabo Per Pedersen herom, og parterne indgik den 20. april 2011 en aftale, 

hvorefter Per Pedersen købte Oluf Larsens samlede svinebesætning svarende til 400 svin for kr. 

400.000,00. Oluf Larsen og Per Pedersen gennemførte salget, selvom Oluf Larsens 

landbrugskonsulent havde fortalt dem, at en sådan disposition var usædvanlig, henset til, at Oluf 

Larsen ikke ønskede at indstille driften af svinefarmen, og henset til, at Risskov Sparekasse havde 

pant i ejendommen. Oluf Larsen brugte de kr. 400.000,00 på at betale gæld til sin 

foderstofleverandør.  

Grundet den manglende likviditet havde Oluf Larsen ikke været i stand til at betale sine afdrag på 

gælden til Risskov Sparekasse i 2011. Risskov Sparekasse så sig derfor nødsaget til at begære 

ejendommen på tvangsauktion ved Fogedretten i Randers den 10. maj 2011. Fogedretten 

indkaldte Oluf Larsen og Risskov Sparekasse til et forberedende auktionsmøde, hvor Oluf Larsen 

fortalte om køleskabet og de solgte svin. Risskov Sparekasse gjorde gældende, at såvel 

køleskabet som de solgte svin var omfattet af sparekassens pant i ejendommen.    

Spørgsmål 4: Giv en begrundet redegørelse for de panteretlige problemstillinger, som 

hændelsesforløbet giver anledning til.    

 
 
 
 
 
 
 

 




