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Nu kan du møde tre meget forskellige virksomhedsejere med 
hver deres historie, men med den samme, særlige ild indeni. 
En ild, der næres af glæden over at se livsværket blomstre, 
og som blusser, når der er gang i butikken og tilfredshed hos 
 kunder og medarbejdere. 

Som personer er de handlekraftige, engagerede og arbejd-
somme, og som ledere gør de sig umage for at søge viden og 
vejledning, når de store beslutninger skal træffes.

De er hver især chefen for det hele. 

CHRISTIAN REE
ADM. DIR. OG ARVTAGER,
EUROPCAR OG KARSTEN REE 
HOLDING B

BIRTHE THYGESEN
GRUNDLÆGGER OG 
ADM. DIR., THE BAGEL CO.

HJALTE KJEMS
GRUNDLÆGGER OG 
ADM. DIR., HK-ENTREPRISE A/S

Hvis jeg med to ord skal beskrive det år, vi 
har taget hul på, og det år vi netop har rundet 
af, vil jeg vælge ’Fremgang’ og ’Forandring’. 

Fremgang, fordi langt de fleste af vore 
kunder i 2017 har oplevet en betydelig 
fremgang og gode økonomiske vilkår. Om-
sætningen i danske virksomheder steg med 
over fem procent i første halvår af 2017 i 
forhold til året før, og i inforevision mærker 
vi tydeligt optimismen i stort set alle bran-
cher, og vi er ikke de eneste. I en måling fra 
foreningen FSR vurderer otte ud af ti reviso-
rer, at virksomhedernes økonomiske fremgang vil fortsætte en rum tid endnu. 
Det skaber travlhed – ikke mindst i økonomiafdelingerne, der skal holde trit 
med de daglige opgaver og samtidig tilpasse processer og rapporteringer til 
virksomhedens vokseværk. Derfor har vi mandet op i afdelingen for bogfø-
ringsassistance og i Interim-afdelingen, hvor vi i kortere eller længere perioder 
rykker ud til kunderne for at bistå med praktiske og økonomiske kompetencer.

Det andet ord, forandring, har jeg valgt, fordi det mere end nogensinde før 
beskriver et grundvilkår. Fremtiden tilhører dem, der formår at tilpasse 
organisationen og omstille forretningen til nye markeder, nye generationer og 
nye muligheder. Verden har alle dage været omskiftelig, og vi har altid skullet 
tilpasse os omgivelserne. Dét, der er radikalt anderledes, er hastigheden og 
omfanget af forandringerne, hvilket ikke mindst skyldes teknologien, der til 
stadighed åbner nye muligheder.

De næste 10 år vil over 20.000 ejerledede virksomheder skifte hænder. Det 
er en skelsættende begivenhed – uanset, om der generationsskiftes i traditio-
nel forstand inden for familien, eller om der hentes nye ejere ind udefra. Vores 
afdeling for køb og salg af virksomheder, infotransactions, oplever stigende 
interesse for bistand til at analysere, planlægge og gennemføre ejerskifte med 
gevinst på både den menneskelige og økonomiske front. Det er aldrig for tid-
ligt at tage hul på planlægningen, men mange ejerledere udskyder processen. 
Læs mere inde i bladet.

I inforevision oplever vi også fremgang. Der er vækst og tilgang af kunder, og 
med ansættelsen af medarbejder nummer 130 er vi vokset ud af de fysiske 
rammer. Derfor har vi ved årsskiftet udvidet vores domicil i Søborg.

Men én ting har ikke har ændret sig: Nu som før hviler inforevisions arbejde 
på en engageret og professionel indsats i et uhøjtideligt og tæt samarbejde 
med kunderne, som vi ønsker at hjælpe mest og bedst muligt. Det holder – 
også i en forunderlig verden af fremgang og forandring. 

Godt nytår
Flemming Andreasen, Managing partner
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 generationer og nye muligheder. 
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at gøre mine egne erfaringer,” fortæller 
Christian Ree.

Bl.a. derfor tilbragte han en måned som 
trainee i hver af afdelingerne i Øster-
gaard Biler A/S, da han fik sin daglige 
gang i forretningen. Og turen i maskin-
rummet hos Danmarks største biludlej-
ningsselskab var god og lærerig. 

”Jeg var i flåden, i klargøringen, i lufthav-
nen, i salg og marketing, ude i skranken 
– alle steder. Det gav mig et stort indblik 
i forretningen, og jeg fik en hverdag 
sammen med medarbejderne. Jeg var 
ikke bare chefens søn, og egentlig tror 

På livskontrakt med 
familien

54

I Christian Rees familie arbejder man sig til indflydelse, 
og allerede som 10-årig sad han med ved nogle af 
faderens bestyrelsesmøder. I dag står han i spidsen for 
Danmarks største biludlejningsselskab og har gradvist 
overtaget ledelsen af faderens holdingselskaber. Ifølge 
Christian Ree er åbenhed, dialog og afklaring af fælles 
værdier vejen til et vellykket generationsskifte. 

jeg, det var sundt for os alle at opleve. 
Da tiden så kom, hvor den daværende 
direktør skulle stoppe, spurgte bestyrel-
sen, om jeg havde lyst til at overtage. Og 
selvfølgelig havde jeg det. Jeg trives kun, 
når jeg kan bidrage og tilføre værdi til en 
virksomhed. Nu er det mig, der har ser-
veretten, og det passer mig godt,” siger 
Christian Ree.

GENERATIONSSKIFTE KRÆVER 
ÅBEN DIALOG
Generationsskiftet i Ree-dynastiet er 
foregået over en lang årrække og er 
ikke slut endnu. Sammen med faderen 
lægger Christian og hans tre søsken-
de mange kræfter i at finde den bedst 
mulige konstellation for alle – både lige 
nu, men også på længere sigt for børn og 
børnebørn. 

”Jeg er jo på en slags livstidskontrakt 
med min familie. Vi kan ikke bare lige 
tage en pause fra hinanden. Vi har et 
ejerskab og skal finde ud af, hvordan vi 
forvalter det bedst muligt. For mig er det 
ikke udelukkende en skattekalkule, men 
også et spørgsmål om vores relationer 
til hinanden, til vores medarbejdere og til 
vores investorer,” siger Christian Ree. 

Interessen for biler i almindelighed og 
racerbiler i særdeleshed er ikke det 
eneste, Christian Ree har til fælles med 
sin far, Karsten Ree. Ligesom faderen, 
der skabte en formue på Den Blå Avis, 
er den 34-årige søn begavet med en 
udpræget forretningssans og interesse 
for virksomhedsdrift. 

Da startskuddet lød for et generations-
skifte i Ree-dynastiet, og alle fire søsken-
de fik ejerskab i Karsten Ree Holding B, 
var Christian Ree en naturlig tronfølger. 
I dag sidder han i holding selskabets 
bestyrelse og er direktør for Europcar, 
tidl. Østergaard Biler A/S, som har 350 
medarbej dere og en årsomsætning på 
omkring en halv milliard kroner. 

MEGET MERE END CHEFENS SØN
”Der har nok altid været en generel 
forståelse for, at jeg ville blive involveret 
i min fars virksomheder, men det har 
også altid stået klart, at indflydelse og 
lederpositioner er noget, man arbejder 
sig til. Jeg har aldrig været selvskrevet til 
posten. Min fars tilgang er: ”Nu prøver vi, 
og så ser vi, hvordan det går”, og jeg tror 
også selv, at man lærer af at prøve tinge-
ne. Derfor har det været vigtigt for mig 

Han har to råd til familieejede virksom-
heder, der står foran et generations-
skifte. 

”For det første skal man finde modet til 
at tage dialogen, mens den, der har skabt 
virksomheden, kan deltage og bidrage. 
Lad være med at stigmatisere emnet, 
fordi det handler om arv og om afslutnin-
gen på et arbejdsliv. Man kommer rigtigt 
langt med en struktureret snak, og tro 
mig: Det er slet ikke så slemt. I virkelig-
heden kan det ligefrem være en befrielse 
at få talt om det,” siger Christian Ree.

MIN SØN SKAL HAVE DE SAMME 
MULIGHEDER
”For det andet skal man afklare de fælles 
værdier blandt dem, der skal overtage. 
Find ud af, hvad der betyder noget for jer 
hver især – både personligt og i forhold til 
forretningen. I står langt stærkere, og kan 
nemmere træffe beslutninger, når I ved, 
hvor I er på linje,” siger Christian Ree.

Han gør sig naturligt nok også tanker 
om fremtiden for den generation, der 
skal følge efter ham. Sammen med sin 
kæreste Cecilie har han sønnen Conrad 
på halvandet år.

Christian Ree om
inforevision:
Vi har haft en tæt relation til 
inforevision i mange år. Det har 
været en trofast og loyal samar-
bejdspartner, og vi har en meget 
åben og tillidsfuld dialog. Vi er 
ikke så opsatte på meget formelle 
relationer, men værdsætter en 
direkte facon, hvor der bliver talt 
lige ud af posen, og hvor samar-
bejdet er baseret på gensidig re-
spekt for hinanden som professi-
onelle og som mennesker. Sådan 
har vi det med inforevision.

”Min søn skal have de samme mulig-
heder, hvis han har lyst, og hvis det kan 
lade sig gøre. Jeg håber, han vil være 
lidt nørdet omkring det, han laver, for 
så er man typisk også rigtig god til det. 
Det er en værdifuld egenskab at være 
nørdet. Samtidig er det vigtigt at finde ud 
af, hvad man brænder for, og hvad der 
driver en, og det kræver, at man får prø-
vet nogle ting af. Når man kender sine 
styrker, kan man meget bedre skabe et 
godt arbejdsliv,” siger Christian Ree.

BILER ER MIN STORE PASSION
Selv brænder han for sit arbejde, for sin 
familie og for bilerne. Sammen med sin 
far har Christian Ree købt en Ford GT 
40 fra 1965 – den britisk-amerikanske 
racerbil, som er kendt for at give Ferrari 
kamp til stregen. De to har sluppet heste-
kræfterne løs ved tre løb i sommer, men 
meget mere er det ikke blevet til.
 
”Nu har jeg jo fået barn, og jeg har travlt 
på jobbet, så man må prioritere, men der 
skal nok blive tid til det igen. Biler er min 
store passion.”

Jeg trives kun, når jeg 
kan bidrage og tilføre 
værdi til en virksomhed. 
Nu er det mig, der har 
serveretten, og det 
 passer mig godt.

”Jeg er jo på en slags livstids-
kontrakt med min familie. 
Vi kan ikke bare lige tage en 
pause fra hinanden. Vi har et 
ejerskab og skal finde ud af, 
hvordan vi forvalter det bedst 
muligt. For mig er det ikke 
udelukkende en skattekalku-
le, men også et spørgsmål om 
vores relationer til hinanden, 
til vores medarbejdere og 
til vores investorer,” siger 
34-årige Christian Ree, 
der er den næstældste i en 
søskende flok på fire. 

TEMA

Flemming Andreasen
Managing partner, 
statsautoriseret revisor
M 2171 9987
fa@inforevision.dk
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”Vi skal selvfølgelig åbne vores butikker 
der, hvor de andre madsteder ligger, for 
det er jo dér, kunderne søger hen, og alle 
kan jo ikke spise det samme hver dag. I 
stedet skal vi konkurrere på kvalitet, og 
det er kun i min interesse, at niveauet 
for bagels generelt er højt her i Danmark. 
Jeg fatter ikke, hvorfor folk er så bange 
for konkurrence.”

Konstateringen kommer i en energisk 
strøm af vestjysk dialekt blandet med 
engelske udtryk fra Birthe Thygesen, 
adm. direktør i The Bagel Co. og kvinden, 
der har gjort kvalitetsbagels til en popu-
lær spise blandt travle, frokostsultne 
danskere.

10 ÅR SOM FRAGTCHEF I EL AL
Birthe Thygesen er født og opvokset i 
Esbjerg og har en international spe-
ditør-baggrund som fragtchef i det isra-
elske luftfartselskab El Al. Det var også 
her, hun mødte sin mand, Barak Volovik, 
der i dag er indkøbschef i The Bagel Co.

”Dengang var der ikke mange kvinder 
i luftfartsbranchen, og slet ikke som 
fragtchefer. Jeg var der i 10 år og så 
aldrig én eneste med røde negle omkring 
det bord. Men det var skidesjovt. Der 
var beslutningskraft og målrettethed og 
en hel masse teater og drama. Sådan 
er det bare dernede. Det hele er meget 
her-og-nu, og det passer godt til mig. Jeg 
kan lide at handle på tingene, prøve dem 
af og se, om de fungerer, og jeg er også 
god til den arbejdsform. Men okay, nogle 
gange ville det måske også være godt 
at være lidt mere velovervejet,” griner 
Birthe Thygesen. 

Privat slår hendes handlekraft og stærke 
konkurrencegen bl.a. igennem i bokse-
ringen, hvor hun træner tre gange om 
ugen sammen med Barak. Men som 
forretningskvinde er selverkendelse 
måske en af hendes største styrker. Den 
55-årige direktør ved, hvad hun kan, 
hvad hun vil, og hvad hun ikke vil. Og hun 
er ikke bange for at forfølge nye idéer. 
Bl.a. derfor har Birthe Thygesen i dag 13 
butikker i København og Århus.

Birthe Thygesen lod sig ikke slå ud af 
90’ernes pizzaslices og pølsevogne, 
og snart tog succesen fart. Det sene-
ste skud på stammen ligger i restau-
rant-mekkaet ILLUM Rooftop midt i 
København.

”Jeg er ikke bange 
for konkurrence” 
Birthe Thygesen stod på Manhattan, da hun smagte sin første bagel 
og besluttede sig for at bringe den runde, trendy sandwich til Danmark. 
I dag har The Bagel Co. 13 butikker på travle storbygader i København 
og Århus. 

Birthe Thygesen om
inforevision: 
inforevision er professionelle, 
proaktive revisorer og rådgivere. 
Det har jeg ledt efter i mange 
år. Jeg er meget imponeret og 
har virkelig fået ro på den front, 
fordi jeg har fuld tillid til deres 
faglighed.

A SELFMADE WOMAN
The Bagel Co. er historien om en self
made woman, der fik en idé, sagde jobbet 
op, investerede sparepengene og arbej-
dede sig til en succes.

I El Al rejste Birthe Thygesen i pendulfart 
mellem Israel og selskabets travleste 
destinationer i Los Angeles, New York, 
Chicago og Miami. Det var her, hun sam-
men med sin mand fik smag for de lune 
bagels, der alle vegne blev serveret til 
morgenmad og frokost med en dampen-
de kop kaffe og friskpresset juice.

”Jeg undersøgte mulighederne for at 
bringe ideen hjem til det danske marked. 
Vi åbnede et showroom i Gothersgade 
med den tanke, at vi ville sælge hele 
paller med bagels til en gros, men så gik 
det op for os, at folk faktisk gerne ville 
have de færdige bagels,” fortæller Birthe 
Thygesen. 

I 1997 sagde hun farvel til El Al og 
åbnede sammen med Barak den første 
bagelforretning på 18m2 i Gothersgade 
med inspiration fra de amerikanske 
sandwich-butikker, hvor diskene bugne-
de af friske råvarer.

”Ikke alle kunder var med på idéen 
med det samme. Dengang var der ikke 
det fokus på gode råvarer, som vi ser i 
dag, og det var svært at tage penge for 
råvarer af høj kvalitet,” fortæller Birthe 
Thygesen. 

Men hun lod sig ikke slå ud af konkur-
rencen med pizzaslices og pølsevogne, 
og snart tog succesen fart. Siden er 
yderligere 12 butikker skudt op på gode 
adresser i København og Århus, senest i 
restaurant-mekkaet ILLUM Rooftop midt 
i København.

THE AMERICAN WAY 
Med rollemodeller som Starbucks, 
McDonald’s og ”corporate America i det 
hele taget”, som hun selv siger, er Birthe 
Thygesen uhyre ambitiøs. 

”På en måde er jeg meget amerikansk. 
Jeg har ikke noget imod, at man hylder 
dygtige folk, og jeg tror på, at mere 
skaber mere. Hvis jeg kunne lave et 
netværk med alle dem, der har gjort som 
jeg, så kunne vi nå langt ved at trække 
på hinandens erfaringer,” siger hun og 
fortsætter:

”Man skal ikke være bange for at åbne 
sin egen forretning og starte for sig selv. 
Jeg opfordrer alle mine medarbejdere til 
at tage springet og har aldrig set det som 
en stor udfordring at blive selvstændig. 
Det har været utroligt nemt og er gået 
meget smidigt det hele. Vi er simpelt-
hen blessed her i Danmark i forhold til, 
hvad selvstændige og startups møder af 
bureaukrati i mange andre lande.”

FÅ DIG ET NETVÆRK
Birthe Thygesen anbefaler dog andre, 
der overvejer en karrierevej som selv-
stændig, at gøre en smule mere ud af 
planlægningen, end hun selv gjorde: ”Gør 
dit hjemmearbejde og læg en ordentlig 
strategi for din virksomhed fra starten. 
Selv jog jeg af sted med hovedet under ar-
men,” siger hun med en let hovedrysten.
 
I 2017 har The Bagel Co. fået ny besty-
relsesformand, Ib Paaskesen – en erfaren 
erhvervsmand og tidligere ejer og adm. 
direktør for Paaskebrød A/S. Det samar-
bejde venter Birthe Thygesen sig meget 
af, og hun synes generelt, det er vigtigt 
at søge rådgivning og omgive sig med 
mennesker, man kan sparre med, og som 
stiller kritiske spørgsmål. 

”Få dig et netværk, men lad nu være 
med at drukne i pengefolk. Husk også 
de kreative, der kan inspirere dig til at se 
nye muligheder i din forretning,” slutter 
Birthe Thygesen.

TEMA

Per Jensen
Partner, 
statsautoriseret revisor
M 2171 9967
pj@inforevision.dk
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Entreprenør med 
fornemmelse for 
succes
Der skulle en knæskade, en diskusprolaps og to bræk-
kede håndled til, før Hjalte Kjems sprang ud som virk-
somhedsejer. I dag står han i spidsen for vækstkometen 
HK-Entreprise A/S, hvis omsætning over de seneste 
tre år er vokset med mere end 150 %. Hans opskrift på 
succes er held og hårdt arbejde.

”Du skal bare trykke på knappen ovre 
til venstre!,” råber han venligt oppe fra 
huset. Langsomt glider gitterporten 
op til en åben gårdsplads omringet af 
hvide, enkle bygninger og hestestalde. 
Hen over det nyrevne grus kommer 
hunden Laika luntende for at hilse på. Vi 
er i Hørsholm, tæt på både by, skov og 
marker. Her har 44-årige Hjalte Kjems 
indrettet sig med privatbolig, stutteri og 
kontorer, hvorfra han driver HK-Entre-
prise A/S. 

HASTIG VÆKST OG NYE 
 PROJEKTER
Uden at bruge en krone på markeds-
føring og udelukkende gennem orga-
nisk vækst har Hjalte Kjems på 20 år 
opbygget entreprenørvirksomheden, 
som i dag har 25 fastansatte håndvær-
kere, en stribe underentreprenører og en 
omsætning, der på de seneste tre år er 
vokset med over 150 % til knap 80 mio. 
kroner i 2017. 

”Jeg har altid gjort mit bedste og kender 
kun til succes gennem hårdt arbejde. Jeg 
tror på, at heldet følger den flittige, og at 
man skal gribe mulighederne, når de er 
der,” siger Hjalte Kjems, som tydeligvis 
er god til både at øjne og gribe mulighe-
der i stribevis.

HK-Entreprise A/S udfører primært 
hovedentrepriser for større danske 
virksomheder og fik for to år siden den 
adm. direktør i Dansk Boldspil-Union, 
Claus Bretton-Meyer, som nyt medlem 

i bestyrelsen. Sammen med ham har 
Hjalte Kjems udviklet en ny strategi 
for den hastigt voksende virksomhed. 
Forventningen til 2018 er en omsætning 
på 100 mio. kroner, og strategien skal 
bl.a. sikre, at vækst og overskud tegner 
samme opadgående kurve.

Som det seneste skud på stammen 
har Hjalte Kjems etableret KP Huse 
sammen med Thomas Petersen, der har 
mange års erfaring med projektering, 
finansiering og udvikling af alle typer 
byggerier. De to har opkøbt grunde og 
bygger nu 15 rækkehuse og 35 lejlighe-
der i Espergærde samt 10 sommerhuse 
i Dronningmølle.

EN EKSTREM ENTREPRENØR
Med en arkitekt-far var tanken om en 
fremtid som selvstændig i byggebran-
chen aldrig fremmed for Hjalte Kjems. 
De første år gik bare ikke efter en snor. 
Som nyudlært tømrer søgte den unge 
Hjalte Kjems ind til militæret, hvor han 
blev kasseret med en knæskade. Han 
vendte tilbage til jobbet som selvstæn-
dig tømrer, men blev kort efter sendt til 
tælling med en diskusprolaps i ryggen og 
udsigt til revalidering. 

Trangen til at udrette noget blev hurtigt 
for stor, så han skiftede revalideringen 
ud med en SU, tog sig en uddannelse 
som byggetekniker og startede sit eget 
tømrerfirma. Efter et par år måtte han 
igen lægge værktøjet på grund af to 
brækkede håndled. 

”Det var egentlig der, eventyret startede, 
for nu var jeg jo ”tvunget” til at skabe 
noget med andres hjælp. Jeg opdagede, 
at jeg er god til at koordinere og styre for-
skellige faggrupper. Jeg har en ekstrem 
entreprenør i maven, krudt i røven og 
masser af energi og drive. Jeg kan godt 
lide at tage beslutninger og er en hand-
lingens mand,” siger Hjalte Kjems.

”Mange af mine samarbejdspartnere og 
medarbejdere har været med i over 10 
år. Det er jeg stolt over, og det vidner om, 
at vi må gøre et eller andet rigtigt. Grund-

Hjalte Kjems om
inforevision:
Partner og statsautoriseret 
revisor Mark Schneekloth Jensen 
har været min betroede rådgiver 
gennem 15 år. Han har dyb ind-
sigt i mine virksomheder, og jeg 
bruger ham meget i forbindelse 
med udviklingen af min forretning 
og valg af samarbejdspartnere. 
Vi har en tæt, professionel rela-
tion baseret på tillid og respekt. 
Gennem årene har jeg også brugt 
en bred vifte af inforevisions 
andre ydelser på områder som fx 
skat og it.

I Hørsholm, tæt på by, skov og marker, har den 44-årige Hjalte 
Kjems indrettet sig med privatbolig, stutteri og kontorer, hvor-
fra han driver sin virksomhed. Her ses han med sine hunde, 
Kenya og Laika.

Jeg har en ekstrem en-
treprenør i maven, krudt 
i røven og masser af 
energi og drive. 

TEMA

Mark Schneekloth Jensen
Partner, 
statsautoriseret revisor
M 6160 2860
msj@inforevision.dk

læggende er vi gode til at bygge hurtigt 
og til at yde god service, og så opfører vi 
os ordentligt. Er der problemer, løser vi 
dem uden diskussion, og er min mavefor-
nemmelse for en opgave ikke god, takker 
vi pænt nej,” siger Hjalte Kjems, der med 
årene har lært at stole på sin mavefor-
nemmelse. Den er også penge værd. 

”Det er under 10.000 kroner om året, vi 
ikke får ind, fordi folk ikke betaler,” siger 
han.

PLADS TIL FAMILIE OG FRITID
Hjalte Kjems afbryder for at hilse på sin 
seks-årige søn, der kigger ind med en 
legekammerat for at se, hvad far laver. 
De forsvinder hurtigt igen og lukker 
døren til det kæmpestore kontor, som er 
eksklusivt på den dér rå, underspillede 
måde, der opstår, når man kombinerer 
betongulve og hvidlakeret interiør med 
lys, luft, orden og frit udsyn til naturen. 

Selv om Hjalte Kjems har en travl kalen-
der, lægger han stor vægt på at have tid 
til sin familie og sine fritidsinteresser. 
Begge dele er heldigvis lige inden for 
rækkevidde. Til højre for kontoret ligger 
familiens hjem, hvor Hjalte Kjems bor 
med sin kone, Ida, og deres tilsammen 
fire børn. Til venstre ligger staldene, hvor 
familien opdrætter trav- og galopheste. 
Familien er bl.a. medejer af Danmarks 
hurtigste travhest, den syv-årige hingst 
Takethem, som har kurs mod verdens-
eliten.

Selv har Hjalte Kjems kurs mod nye pro-
jekter, og da interviewet er forbi, klapper 
han hundene farvel, sætter sig ind i sin 
sorte BMW X5 og kører ud af gitterlågen 
for at mødes med endnu en god kunde.
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CATCH 22 
EN EJERLEDERS

Digitalisering, økonomisk vækst og nye samfundsnormer har ikke ændret en tøddel: Ejerskifte 
er og bliver en hurdle i ejerledede virksomheder. Gør noget ved det, siger forfatter, foredrags-
holder og erhvervspsykologisk rådgiver Sebastian Nybo. Han taler ikke nogen efter munden, 
og det kunne flere ejerledere godt have brug for, mener han.

”What got you here, won’t get you there.” Sebastian Nybo ven-
der igen og igen tilbage til det samme citat, fordi det indfanger 
et dilemma, som mange ejerledere står i. 

De har lagt opsparing, hjerteblod og 90 % af deres vågne timer 
i at bygge virksomheden op fra ingenting til alting. Måske har 
de over 100 medarbejdere og en flercifret millionomsætning. 
Måske har de overtaget forældrenes livsværk og knokler for 
at løfte arven. Og pludselig er de selv en bremse for vækst og 
udvikling i deres egen virksomhed. 

EJERLEDERE ER ’MALET GULE’
Hvad der tidligere kunne besluttes ved værkstedsbordet i en ga-
rage med de tre nærmeste medarbejdere, er vokset til rundbords-
møder med afdelingschefer, salgsdirektører og et formelt hierarki, 
man ikke bare kører udenom – heller ikke som chefen for det hele. 

˚Som ejerleder er du ’malet gul’. Man skal ikke tro, at man kan 
indgå som leder på lige fod med de andre, for det kan man ikke. 
Alle ændrer adfærd, når du er i nærheden, og de taler dig ofte 
efter munden. Sådan er det bare, og det bør man forholde sig 
til,” siger Sebastian Nybo. 

Han har selv været både leder og ejerleder og har de sidste 
25 år rådgivet og coachet ejerledere i hele spektret fra SMV til 
C20-virksomheder.

SMELTER SAMMEN MED VIRKSOMHEDEN
Sebastian Nybo beskriver, hvordan ejerledere ofte er meget 
handlingsorienterede, passionerede og skaber følgeskab blandt 
medarbejderne. Men de samme egenskaber kan også få dem 
til at fremstå egenrådige og giver dem en urørlig position i 
ledelsen, hvor ingen udfordrer dem på deres beslutninger og 
handlinger.

GOD PLANLÆGNING  BETALER SIG
Mellem 20.000 og 30.000 virksomheder skal gen-
nemføre et ejer- eller generationsskifte frem mod 
2025. Det vurderer professorer ved CBS, Morten 
Bennedsen og Kasper Meisner Nielsen, i rapporten 
”Ejerledelse i Danmark”.

Men på baggrund af en spørgeundersøgelse kan 
de to forskere konstatere, at en stor del af disse 
virksomheder ikke har en plan for det fremtidige 
ejerskab. Det er en skam, for jo dårligere forberedt 
man er til et ejerskifte, desto større risiko er der 
for, at ejerskiftet fejler, og at virksomheden mister 
værdi. 

Ifølge Morten Bennedsen er langtidsplanlægning 
nøglen til et succesfuldt ejerskifte, og han har udvik-
let en tre-trins model, som kan hjælpe virksomhe-
derne i forberedelserne:

→ Identificér nuværende og potentielle styrker og 
svagheder

→ Planlæg fremtidige ejer- og lederskabsforhold
→ Tilpas ejerstrukturen til både familien og 

 virksomheden

Se forskningsrapporter og artikler fra CBS’ Center 
for Ejerledede Virksomheder: inforevision.dk/
links2018

”For mange ejerledere bliver virksomheden dét, vi kalder en 
identitetsmarkør. De smelter nærmest sammen med virksom-
hedens produkter og kultur. Den position kan være en styrke, 
fordi den skaber korpsånd, men det er også en svaghed, fordi 
identiteten centrerer sig om én enkelt person,” siger Sebastian 
Nybo.

PATRIAKALSK DYNASTI-TÆNKNING
Han kalder det ejerlederens Catch 22: At det engagement og 
de egenskaber, der har været drivkraften og forudsætningen 
for de resultater, der er skabt i virksomheden, bliver en hæm-
sko for dens fortsatte udvikling.

”Men der er jo bare en kæmpe forskel på at lede en lille og en 
stor virksomhed. I starten, hvor man har få medarbejdere, kan 
man sagtens sidde for bordenden og styre det hele, men den 
går altså ikke med 100 medarbejdere. Det er derfor, jeg siger: 
’What got you here, won’t get you there’, og det er supersvært 
for mange ejere at acceptere, men hvis man vil sikre virksom-
hedens fremtid, skal man passe på med patriarkalsk dyna-
sti-tænkning,” siger Sebastian Nybo.

SÆTTER SPOT PÅ BLÅLYSET
Mange af de ejerledere, han arbejder med, ved godt, hvor skoen 
trykker. Og de søger aktivt en udenforstående, der uden filter 
udfordrer dem på alle de spørgsmål, deres egen organisation 
ikke tør rejse. 

”Vi gennemfører såkaldte sanity checks – rekognoscerende 
samtaler, hvor vi ser på, om der er opstået en ”blålys-kultur” 
omkring dem i deres egen organisation. Jeg pleaser dem 
ikke, og det er netop, hvad mange søger, for det er svært at få 
oprigtig sparring som ejerleder. Især i større organisationer og 
endnu sværere, hvis der er familie indblandet,” siger Sebastian 
Nybo. Han slutter:

”Man er nødt til at se professionelt på sig selv og spørge: Ville 
jeg vælge mig selv til posten som adm. dir., hvis jeg skulle 
ansætte i morgen? Det er benhårdt, men nogle gange skal man 
lidt ud i tovene, før man kan se, hvad det handler om. Jeg synes 
jo, at enhver leder og ejerleder, der har mere end 50 medar-
bejdere, bør gå i supervision, så de kan opretholde et realistisk 
selvbillede. Som jeg siger: ’Eyes are useless, if the mind is 
blind’.”

Læs mere på sebastiannybo.dk

For mange ejerledere bliver 
 virk somheden dét, vi kalder en 
 identitetsmarkør. De smelter 
 nærmest sammen med virksom-
hedens produkter og kultur. 

”Der er kæmpe forskel på at lede en lille og en stor virksomhed. 
I starten, hvor man har få medarbejdere, kan man sagtens sid-
de for bordenden og styre det hele, men den går altså ikke med 
100 medarbejdere. Det er derfor, jeg siger: ’What got you here, 
won’t get you there’,” siger Sebastian Nybo. Han har selv været 
både leder og ejerleder og har de sidste 25 år rådgivet og coa-
chet ejerledere i hele spektret fra SMV til C20-virksomheder.
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KAN FRI BIL BETALE SIG?
Mange ser firmabilen som et økonomisk og praktisk gode, 
hvor anskaffelse, drift og risiko er placeret hos arbejdsgiveren. 
Virkeligheden kan dog være mere nuanceret, og nogle gange 
betaler det sig bedst at køre i egen bil. Det har vi udgivet to nye 
foldere om: Én for selvstændige og en for ansatte. 

Hent folderne på inforevision.dk/links2018

Strategiske beslutninger, der bliver truffet på baggrund af solid og relevant 
ledelsesinformation, er afgørende for en virksomhed. Men når der er travlt 
i butikken, og virksomheden er i vækst, kan det være sin sag at få økono-
mifunktionens procedurer og ressourcer til at holde trit med udviklingen.

De senere års positive takter i dansk økonomi har skabt fremgang i erhvervs-
livet, og mange virksomheder oplever et stigende behov for at forbedre og 
optimere komplekse økonomiprocesser og forbruget af ressourcer.

”Vores kunder efterspørger især midlertidig assistance til at styrke ledel-
sesrapporteringen og til at implementere bedre og mere effektive budget-
teringsprocedurer. Ofte bliver vi også bedt om at optimere regnskabsaf-
slutningen og udarbejde lønsomhedsanalyser,” siger Micky Jørgensen, der 
er director i inforevisions interim-afdeling.

STÆRKE GEVINSTER
Med inforevisions interim-ydelser får virksomheden i en periode tilført de 
nødvendige kompetencer til at designe og implementere procedurer og 
værktøjer, som forbedrer virksomhedens processer.

Gevinsterne er bl.a. stærkere ledelsesinformation, bedre grundlag for kriti-
ske ledelsesbeslutninger, en styrket governancestruktur og overholdelse 
af virksomhedens krav til compliance samt frigørelse af ressourcer.

ERFARING OG EKSPERTISE
”Vores konsulenter har mange års praktisk erfaring fra økonomifunktioner 
i en række forskellige brancher. Desuden trækker vi på andre af inforevi-
sions  afdelinger, som har ekspertise på områder som etablering af interne 
kontroller og implementering af ERP- og Business Intelligence-systemer,” 
siger Micky Jørgensen.

Fremgangen i dansk økonomi 
giver fulde ordrebøger og travlhed 
i mange økonomiafdelinger. Det 
medfører krav til effektivisering 
af procedurer i forbindelse med 
månedslukning, rapportering 
m.v. Her hjælper inforevisions 
interim-konsulenter med at 
 tilrettelægge og implementere 
nye og bedre procedurer.

Interim-konsulenter styrker 
 processer og frigør ressourcer

SKAT 
KORT NYT OM

Tænk skatten ind, 
når du lejer ud

Uanset, om du udlejer hele din bolig eller et enkelt værel-
se en del af året, skal du betale skat af lejeindtægterne. 
Det gælder også bed-and-breakfast og Airbnb. Hvis du 
har ejendom i udlandet, skal også det oplyses til SKAT – 
også selvom du kun bruger den privat. 

Læs mere på inforevision.dk/links2018

GLEMTE 
FRADRAG
Du sidder med selvangivelsen og opdager pludselig, at 
du har glemt et fradrag i et tidligere år. Hvad gør du? 

Typisk glemmer man befordringsfradrag, rejsefradrag, 
håndværkerfradrag, renter af private lån eller til ejer-
foreningen m.v., og skattereglerne er ganske klare på 
det område:

En selvangivelse/årsopgørelse kan ændres frem til 
og med den 1. maj i det fjerde år efter indkomstårets 
udløb. Frem til 1. maj 2018 kan du altså søge om gen-
optagelse af dine skatteansættelser for indkomstårene 
2014, 2015 og 2016. Derefter er 2014 forældet.

I de fleste tilfælde kan glemte fradrag indberettes via 
TastSelv, og hvis SKAT godkender ændringen, sender 
de en ny årsopgørelse og udbetaler overskydende skat. 

Læs mere på inforevision.dk/links2018

Stemmer skatten 
for 2018?
Din forskudsopgørelse og dermed skattekortet ligger 
som regel klar på skat.dk i november året inden, det er 
gældende. Af erfaring ved vi dog, at mange glemmer at 
tjekke, om tallene stemmer med forventningerne til det 
kommende år. Det øger risikoen for en restskat. Derfor 
er det en god idé at give forskudsopgørelsen et service-
eftersyn, så du er sikker på, at den indeholder de rigtige 
indtægter og ikke mindst fradrag.

De fleste satser i skattelovgivningen bliver reguleret år-
ligt. I 2018 bliver for eksempel topskattegrænsen hævet 
fra 479.600 kr. til 498.900 kr. (efter AM-bidrag). 

Også grænsen for afgiftsfrie gaver til børn og børnebørn 
m.fl. bliver hævet til 64.300 kr. For gaver til svigerbørn 
hæves grænsen til 22.500 kr. 

Hent folderen ’Når du giver gaver’ på 
inforevision.dk/links2018

Micky Jørgensen
Director
T 3953 5734
M 2933 7212
myj@inforevision.dk

Jannik Petersen
Skattekonsulent 
T 39 53 50 47
jpe@inforevision.dk

Michael Sølund
Moms- og afgifts-
konsulent 
T 39 53 50 05
mic@inforevision.dk

Bo Sponholtz
Leder af skatte-
afdelingen
T 39 53 50 33
bsp@inforevision.dk

TAST 
SELV
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De er født i 90’erne, og et fåtal af dem 
husker tiden før internet og mobiltelefon. 
Generation Z er samfundets første ægte 
digitale indfødte, og de er guld værd for 
mange virksomheder, hvis man kan 
tiltrække og fastholde dem. 

”For at lede Generation Z må man forstå, 
hvad de kommer fra, og hvad deres 
værdier er. Det er nok virksomhedernes 
største udfordring i dag. Mange ledere 
tilhører selv en generation, som man 
kunne motivere med en bonus og mu-
ligheden for at avancere i firmaet, men 
i dag er det helt andre ting, der tæller,” 
siger adm. direktør Christian Bruun fra 
konsulentvirksomheden Bruun & Partne-
re, der er specialiseret i unges adfærd i 
forhold til studie-, job- og karrierevalg.

EN HELT NY KULTUR
Christian Bruun tegner billedet af en gene-
ration, der i kraft af samfundets udvikling 
og øgede velfærd er vokset op under helt 
andre vilkår end tidligere generationer. 
Hele livet har Generation Z haft adgang 
til en digital verden af viden og underhold-
ning, og for dem er Google gud. De søger 
deres egne informationer og opfatter ikke 
eksperter, lærere og chefer som autorite-
ter med patent på sandheden. 

De unge er ekstremt orienteret mod 
relationer og fællesskaber – både fysiske 
og digitale – fordi det i høj grad definerer 
deres identitet og selvopfattelse. Hjem-
me i familien, henne i børnehaven og op 
gennem skoletiden har de været inddra-
get, haft medindflydelse og fået personlig 
feedback, og det forventer de naturligvis 
også at møde på deres arbejdsplads. 

”For denne generation er 8-16 jobbet 
stendødt. Når vi beder dem beskrive den 
ideelle arbejdsplads, så forestiller de sig, 
at de er med på mange projekter, som 
løses i teams og er defineret af deadlines 
frem for faste mødetidspunkter. De ser 
kollegaerne som en slags familie og for-
venter, at arbejdet er sjovt. Ikke useriøst, 
tværtimod, men de vil gerne føle passion, 
spænding og underholdning i hverda-
gen,” siger Christian Bruun.

SUCCES HØSTES HER OG NU
Han råder virksomhederne til at glemme 
gamle dyder som at ’tage det sure med 
det søde’, ’yde før man kan nyde’ og ’tage 
det lange, seje træk’. 

”Fornyelse er et grundvilkår for Generati-

Glem 8-16 jobs og yde-nyde-dyder. De unge, der nu er på vej ud 
på arbejdsmarkedet, er født i ’the fast track’ og opflasket med 
fællesskaber og feedback på daglig basis. Virksomheder, der 
tilpasser sig unges virkelighed, står stærkt i kampen om deres 
arbejdskraft, siger adm. dir. Christian Bruun.

GENERATION Z 
 skal kapres med forståelse og feedback

on Z. De er omstillingsparate og ser ikke 
sig selv i det samme firma hele livet. For 
dem er en karriereplan, hvor de skal bru-
ge 10-15 år på at arbejde sig op gennem 
hierarkiet, ikke interessant. De vil gøre 
en forskel, nyde livet og høste succeser-
ne lige her og nu, før verden igen foran-
drer sig,” siger Christian Bruun.

CHEFEN SOM COACH 
Den gode arbejdsplads er også et sted, 
hvor den enkelte bliver set, og hvor che-
fen er en individuel coach, som bogstave-
lig talt er til stede, når de unge har brug 
for svar eller feedback på en opgave. 

”Unge ser ikke idéen med årlige 
MUS-samtaler. De vil have feedback fra 
dag til dag, så de hele tiden kan holde 
pejling: Er jeg on track? Er jeg en succes? 
Spiller det for mig? Og hvis de unge først 
synes, det er fedt at være på jobbet, så 
knokler de gerne i døgndrift og stempler 
uden problemer ind og ud af jobbet i 
dagens løb,” siger Christian Bruun.

JOBOPSLAGET ER SIDSTE SKRIDT
I stadig flere virksomheder er problemer 
med at skaffe kompetent arbejdskraft 
en forhindring for vækst og udvikling, og 
ifølge Christian Bruun kræver det en kon-
tinuerlig og målrettet indsats, hvis man 
vil være med i opløbet om at tiltrække 
dygtige unge.

”Stillingsopslaget er reelt sidste skridt 
i en rekrutteringsproces. Det er det 
forudgående arbejde med at tilpasse 
organisationen og opgaverne til dét, der 
motiverer de nye generationer, der gør 
forskellen,” siger Christian Bruun.

Betinna Sidor
HR-chef
T 3953 5000
bsr@inforevision.dk

FRA BABY-
BOOMERE TIL 
GENERATION Z

→ Babyboomere er de store 
årgange fra årtierne efter 
2. verdenskrig, blandt 
andet ungdomsoprørets 
68’ere. I dag har mange 
nået  pensionsalderen.

→ Generation X var 
unge i begyndelsen af 
1990’erne. En nå-gene-
ration af drømmere uden 
mål i tilværelsen. I dag er 
de fra midt trediverne til 
midt halvtredserne. Man-
ge er ledere.

→ Generation Y er født i 
1980’erne og kaldes også 
zappergenerationen eller 
curlingbørn. De blev cen-
trum for familielivet.

→ Generation Z blev født i 
løbet af 1990’erne. De 
fleste kan ikke huske tiden 
uden internet og mobilte-
lefoner og kaldes samfun-
dets første ægte digitale 
indfødte.

Christian Bruun er adm. dir. i Bruun & 
Partnere, der har specialiseret sig i unges 
adfærd, når de vælger studie, job og 
karriere.

Hvert år ansætter inforevision 5-7 
trainees direkte fra gymnasiet, og en 
relativ stor andel bliver i virksomheden i 
mange år. 

”På nogle områder modsiger vores unge 
medarbejdere den gængse beskrivelse af 
generationen. De er generelt meget loy-
ale og flytter ikke arbejdsplads, selv om 
de fleste får henvendelser hver måned 
om jobmuligheder,” siger Betinna Sidor, 
HR-chef i inforevision, og fortsætter:

”For de unge er det et stort spring at star-
te som trainee. Fra den ene dag til den 
anden bliver de voksne og får et teamba-
seret fuldtidsarbejde med kundekontakt 
og ansvar, og både fagligt og personligt 
eksploderer deres udvikling. Vi gør os 
umage for at forstå det spring og være 
skarpe på, hvad der tiltrækker og motive-
rer de unge, når de lander hos os.” 

Hver tredje af inforevisions i alt 130 
medarbejdere er født i 1990’erne og 
tilhører Generation Z. Knap 20 % af 
dem er mellem 18 og 23 år. ”Man kan 
godt planlægge statussamtaler og 
feedbackmøder, men det afgørende er, 
at virksomheden lykkes med at skabe en 
kultur, hvor nærvær og feedback er en 
naturlig del af hverdagen. Det bekræfter 
de unge i, at de er en del af fællesskabet, 
og at de gør en forskel for kunder og kol-
legaer hver dag,” siger Betinna Sidor. 
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EKSEMPLER PÅ 
 TRAINEE- AKTIVITETER
→ Før 1. arbejdsdag: Eftermiddags-

møde og fælles middag i selskab med 
medarbejdere med et års anciennitet.

→ Den 1. arbejdsdag: Workshop om 
overgangen til arbejdslivet, person-
lige værdier og kulturen i inforevisi-
on. De unges personlige mentorer 
deltager også.

→ I løbet af 1. måned: Weekendtur 
for de 20-25 yngste medarbejdere i 
inforevision.

→ Hvert år: En årlig medarbejderudvik-
lingssamtale (MUS). Hent praktisk 
MUS-værktøj på inforevision.dk/
links2018 

→ De første 2 år: To årlige coaching-
samtaler om personlig trivsel og to 
årlige samtaler om faglig udvikling. 

→ Løbende: Sociale arrangementer for 
trainees, for de enkelte afdelinger og 
for hele huset.

Læs mere på trainee.inforevision.dk

Kulturen gør en forskel
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infoacademy 2018
I efteråret 2018 udbyder vi igen en række kurser, der er  tilrettelagt 
 specielt for bogholdere, regnskabschefer og ejerledere i mindre og 
 mellemstore virksomheder. Kurserne er for dig, der har grundlæggende 
erfaring med bogholderi og regnskab, og som ønsker overblik over og 
indblik i de seneste regler indenfor skat, moms og regnskab. Nogle af 
kurserne er specialudgaver, vi har udviklet på baggrund af efterspørgslen. 

infoacademy opdaterer din faglige værktøjskasse og klæder dig godt 
på med aktuel viden og vejledning. Underviserne er inforevisions egne 
erfarne revisorer og rådgivere, som tager udgangspunkt i konkrete 
 eksempler og trækker tråde til typiske problemstillinger.

Få direkte 
besked
Kurserne bliver annonceret i foråret 2018. Til-
meld dig vores nyhedsbrev på  inforevision.dk 
og få direkte besked, når tilmeldingen er klar. 

Du kan også sende en mail til 
info@inforevision.dk.

NYE 
KURSER

EFTERÅR
2018




