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Nogle gange føles det, som om verden er ved 
at gå af lave, men lad mig lægge positivt ud: 
Beskæftigelsen herhjemme har sjældent været 
bedre. Økonomien har det godt. Og væksten ser 
ud til at fortsætte.

Men vi påvirkes selvfølgelig af europæiske og 
globale strømninger. Usikkerheden om Brexit-af-
talen og økonomien i de sydeuropæiske lande 
sætter Europa under pres, og den dalende tillid 
mellem USA og især Kina trækker skyer hen 
over de positive forventninger og tendenser.

2018 har også været et år præget af en grådighed så stor og en moral så lav, 
at virkeligheden nærmest har overgået fantasien. Jeg tænker bl.a. på svindel 
med satspuljemidler, hvidvask for udenlandske kriminelle og rådgivere, der 
hjælper kunder med at malke europæiske statskasser for gigantiske beløb.
Alarmerne har blinket, uden at nogen greb ind. Hvordan kunne det komme så 
vidt? Tilliden til, at skattekroner og bankvirksomhed ikke bliver misbrugt, og at 
snyd og svindel har konsekvenser, er grundlæggende i det danske samfund. 
Skandalerne understreger, at velfungerende kontrolsystemer er centrale – 
både i det offentlige og det private erhvervsliv.

Heldigvis er tendensen til at lempe kontroller stoppet. Der blæser nu helt andre 
vinde i retning af mere kontrol.
 

I inforevision er vi optaget af digitaliseringen. Det giver virksomheden et solidt 
data-grundlag at træffe beslutninger ud fra, og desuden skaber digitaliserede 
dokumenter og arbejdsgange gennemsigtighed. Data og handlinger kan spores 
og søges frem. Risikoen for fejl og snyd mindskes, og dét styrker tilliden hos 
kunder, investorer, bankforbindelser og myndigheder.

Inde i bladet kan du møde tre meget forskellige kunder, som alle peger på bl.a. 
fagligheden, den direkte rådgivning og dybe indsigt i deres virksomhed som 
afgørende i samarbejdet. Vi gør os umage for at møde den tillid med respekt 
og professionalisme.

I 2018 var EUs persondataforordning på alles læber, og i 2019 vil mange tale 
om den nye ferielov, som fra 2020 får konsekvenser for mange virksomheder. 
Du kan læse mere på vores nye hjemmeside.

Vi nyder de nye rummelige, moderne faciliteter i vores ombyggede hus i Søborg, 
hvor vi også har skruet op for kurser og arrangementer. Vi har bl.a. holdt fuldt 
bookede morgenmøder om faglige emner, og cirka 200 gæster mødte frem, da 
vi holdt fyraftensjazz med mad og vinsmagning. Vi gentager succesen i 2019. 

Godt nytår
Flemming Andreasen, Managing partner
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På et hængende hår 
 undgik den  familieejede  
virksomhed Holger 
 Hansen Sko ApS en 
 konkurs og kom tilbage 
på sporet trods  benhård 
 konkurrence. Nu er 
 frem tiden sikret gennem 
et salg.  ”Beslutningen var 
overraskende nem, og i 
 familien var vi helt enige 
om at gå den vej,” siger 
Preben Hansen.

”For første gang i mit 50-årige arbejds-
liv er jeg blevet ansat og kommet på 
overenskomst. Det er det samme for min 
kone og vores to sønner, og det befinder 
vi os rigtigt godt med.”

Tilfredsheden lyser ud af den 65-årige 
Preben Hansen, ortopædisk håndskoma-
germester, tidligere ejer og nuværende 
direktør for Holger Hansen Sko ApS. 
Skuldrene er sænkede, blikket er fast og 
venligt, og han virker fuld af energi.

De senere år har økonomisk usikkerhed 
og bekymringer om fremtiden fyldt en 
stor del af hverdagen. Derfor har salget 
til investeringsvirksomheden IBL Group 
været en stor lettelse for Preben Hansen 
og hans familie, der alle er beskæftiget i 
Holger Hansen Sko.

Hustruen Lis Hansen sidder i admi-
nistrationen, mens den yngste af de 

to sønner, Thomas Dons Hansen, er 
økonomiansvarlig. Den ældste, Martin 
Lehmann, er lægeeksamineret ortopæ-
disk håndskomagermester som sin far.

FRA TANKE TIL HANDLING
Konkret betyder salget en sammenlæg-
ning med Ortopædi Skomageriet, som 
Holger Hansen Sko i forvejen har et tæt 
samarbejde med. Sønnen Martin har 
stået i lære dér, og gennem årene har 
de to virksomheder flere gange drøftet 
muligheden for at fusionere for bedre at 
kunne matche markedets store spillere. 
Men det er altid blevet ved tanken – lige 
indtil IBL Group meldte sig på banen.

”Da IBL Group havde købt Ortopædi 
Skomageriet i 2017, henvendte de sig til 
os, fordi de var interesserede i at se på 
mulighederne for at skabe en større en-
hed. Det blev jeg virkelig glad for,” siger 
Preben Hansen. → 

Holger Hansen Sko 
har fået fod på fremtiden

 Dir. Preben Hansen kalder salget af famili ens livsværk for en succeshistorie, der 
aldrig var blevet til noget, hvis familien ikke havde haft kompetente rådgivere på 
sidelinjen. 

CASE
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Preben Hansen stiftede Holger Hansen 
Sko i 1980 sammen med sin far – der 
selvfølgelig hed Holger – og ved salget i 
foråret 2018 havde virksomheden 18 
medarbejdere fordelt på ni afdelinger og 
butikker på Sjælland. 

Men særligt årene under og efter 
finanskrisen var benhårde at komme 
igennem. Den teknologiske udvikling og 
en tiltagende konkurrence i branchen 
pressede priserne kraftigt, og en over-
gang stod familievirksomheden ansigt til 
ansigt med en truende konkurs.

”Det var en rigtig grim oplevelse. Det er 
altid gået lidt op og ned i vores branche, 
men i de år spidsede konkurrencen til, 
og vi tabte nogle store ordrer. Vi havde 
virkelig kniven for struben. Hele familien 
og alle vores medarbejdere risikerede jo 
at stå uden arbejde, hvis virksomheden 
gik ned,” siger Preben Hansen.

REKONSTRUKTIONEN LYKKEDES
inforevision, der har været revisor for 
det hårdt pressede håndskomageri 
siden 2001, introducerede  bestyrelses- 

Med rekonstruktionen blev alle omkost-
ninger gennemgået og trimmet. Bl.a. 
flyttede virksomhedens hovedkontor fra 
et dyrt lejemål i Skovlunde til et billigere i 
Brøndby, og dele af produktionen rykke-
de til Litauen og Tyskland. Men der blev 
også investeret i ny teknologi i form af 
en avanceret 3D-scanner. Med den kan 
håndskomagerne betjene flere kunder, 
uden at det påvirker kvaliteten. 

UDBUD TÆRER PÅ KRÆFTERNE
Holger Hansen Sko har i mange år haft 
skobutikker flere steder på Sjælland, 
hvor folk kan komme ind fra gaden og 
købe fodtøj eller få en konsultation hos 
en specialist. Men de absolut største og 
vigtigste kunder har altid været kommu-
nerne, der giver et lovbestemt tilskud til 
ortopædisk fodtøj og fodindlæg. 

Kommunerne sender jævnligt opgaven i 
udbud blandt leverandørerne. Det kræver 
EU-lovgivningen. Selvom man som 
leverandør vinder et udbud, opretter afde-
linger, hyrer folk og etablerer den aftalte 
service i de enkelte kommuner, er man 
dog ikke garanteret kunder i butikken. 

Vi havde virkelig kniven 
for struben. Hele famili-
en og vores medarbejde-
re risikerede at stå uden 
arbejde, hvis vi gik ned.

OM HOLGER HANSEN SKO

Historien om Holger Hansen Sko begynder i 
1886 i en kælder i Øster Farimagsgade 10 på 
Østerbro i København. Her boede virksomhe-
dens grundlæggere, familien Christensen, med 
deres syv børn i 2-3 små rum. I 1968 blev 
virksomheden købt af Holger Hansen, som 
var uddannet ortopædisk skomagermester. I 
1969 gik hans søn, Preben Hansen, i lære, og 
sammen stiftede de i 1980 Holger Hansen 
Sko ApS. I foråret 2018 blev virksomheden 
overtaget af IBL Group.

Holger Hansen Sko er et af landets ældste 
håndskomagerier med i alt ni afdelinger på 
Sjælland. Medarbejderne er lægeeksami-
nerede ortopædiske håndskomagermestre, 
faglærte ortopædi- og serviceskomagere, 
butiksansatte og specialarbejdere. Virksom-
heden specialfremstiller eller tilpasser fodtøj 
og fodindlæg, der afhjælper fysiske handicaps 
eller lindrer de gener, der kan opstå i fødder og 
underben ved fx diabetes, gigt og kredsløbs-
sygdomme. 

www.hhsko.dk

og virksomhedsrådgiveren Thomas 
Folmann, og i et tæt samarbejde med 
Holger Hansen Sko blev der gennemført 
en såkaldt anmeldt rekonstruktion. 

”Det var virkelig sidste mulighed inden 
en konkurs, men det lykkedes heldigvis 
at få aftaler i hus med kreditorerne og at 
få driften i gang igen. Langsomt rettede 
virksomheden sig op, omsætningen sta-
biliserede sig, og den begyndte at tjene 
penge igen,” siger partner og statsautori-
seret revisor Per Jensen fra inforevision.
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Det frie leverandørvalg betyder nemlig, at 
borgeren frit kan vælge at bruge sit kom-
munale tilskud hos en anden leverandør. 

Sådan er gamet, og i Holger Hansen Sko 
har det krævet store ressourcer at delta-
ge i de offentlige udbud. Ofte er konkur-
renterne meget større og mere risikovil-
lige – fx Sahva, der er dominerende på 
markedet – og det tærer på kræfterne at 
skulle kæmpe for at genvinde kontrakter 
med 2-4 års mellemrum. 

NYE EJERE ER HÅRDE, MEN FAIR 
Prispresset og konkurrencesituationen 
fortsatte uændret efter rekonstruktionen 
af Holger Hansen Sko, og det stod helt 
klart for familien, at det var nødvendigt at 
opruste for at mindske risikoen for endnu 
en krise. 

”Vi var simpelthen nødt til at have nogle 
flere muskler for at overleve. Da mulig-
heden opstod, var beslutningen om at 
sælge overraskende nem, og i familien 
var vi helt enige om at gå den vej,” siger 
Preben Hansen. Han føler sig godt be-
handlet af de nye ejere:

Per Jensen
Partner, 
statsautoriseret revisor
M 2171 9967
pj@inforevision.dk

EN ANMELDT REKONSTRUKTION
Virksomhedens ejer henvender sig selv til skifteretten og 
anmoder om en rekonstruktion. Formålet er at undersøge, 
om man kan undgå en konkurs – fx ved at få tilført yderligere 
kapital til driften, at sælge dele af virksomheden fra eller indgå 
en gældsordning, der sikrer, at kreditorerne får dele af deres 
tilgodehavende tilbage, mens resten af gælden bortfalder. 

OM IBL GROUP
IBL Group er en dansk familiejet investeringsvirksomhed, der 
er stiftet af Ivan Bjerg-Larsen i 1985. Gruppen investerer i 
ejendomme og virksomheder – både nye og veletablerede – og 
fokuserer på partnerskaber med virksomheder, hvor de kan 
bidrage til udviklingen ved at støtte den daglige ledelse med ker-
nekompetencer inden for strategi, controlling og finansiering. I 
sin portefølje har IBL Group bl.a. Svaneke Is, House of Acces-
sories og Nupo.

www.iblholding.dk

”IBL Group er hårde, men fair og utroligt 
behagelige. De hjælper os med værk-
tøjer til at optimere og styre forret-
ningen, men ændrer ikke på noget 
afgørende de første to år. De vil først 
lige se den an. Så udover at vi flytter 
sammen med Ortopædi Skomageriet i 
Valby, fortsætter Holger Hansen Sko 
næsten som før.” 

EN SUCCESHISTORIE 
Preben Hansen kalder salget af famili-
ens livsværk for en succeshistorie, der 
aldrig var blevet til noget, hvis familien 
ikke havde haft kompetente rådgivere 
på sidelinjen. 

”inforevision og Per Jensen har været 
revisor for holdingselskabet og for os pri-
vat i mange år, og det var ham, der satte 
os i forbindelse med Thomas Folman, 
som har været en super rådgiver for vo-
res bestyrelse hele vejen. Vi har fået den 
støtte, vi har haft behov for, og både Per 
og Thomas har været der, når vi har haft 
brug for dem. De har altid været meget 
præcise og direkte. Ingen af dem lægger 
fingrene imellem i deres rådgivning, og 

det har været godt for os. Ellers havde vi 
ikke været, hvor vi er i dag,” siger Preben 
Hansen. 

I inforevision glæder man sig over, at det 
lykkedes at sikre både virksomheden og 
familien.

”Forhandlingerne med IBL Group var 
gode og blev gennemført med gensidig 
forståelse og respekt. I lyset af situa-
tionen var det et vellykket salg og det 
bedste for forretningen. Sammen med 
Skomageriet er Holger Hansen Sko nu 
blevet en betydende spiller, der er rustet 
til at tage konkurrencen op mod de store 
spillere på markedet,” siger Per Jensen.

 Sønnerne Thomas Dons Hansen og Martin Lehmann er 
henholdsvis økonomiansvarlig og ortopæ disk håndskomager-
mester i Holger Hansen Sko ApS. De er glade for, at virksom-
hedens fremtid er sikret med et salg til IBL Group. 
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Aftaler mellem selskab 
og hoved aktionær bør 
 altid være skriftlige
Gang på gang  kom mer 
 hovedaktionærer i 
 klemme, fordi de ikke kan 
 dokumentere aftaler og 
transaktioner, de indgår med 
deres selskab. Det kan koste 
dyrt. Skriftlige aftaler er en 
nyttig forholdsregel.

En hovedaktionær og et selskab er to 
selvstændige enheder, der kan indgå 
aftaler med hinanden. Typisk er der en 
ansættelsesaftale, som beskriver løn og 
vilkår for hovedaktionærens ansættelse i 
selskabet, men aftalerne kan også hand-
le om overdragelse af aktiver som fx fast 
ejendom eller biler. 

SKRIFTLIGHED ER KLOGT, MEN 
IKKE ET KRAV
Tidligere krævede selskabsloven, at alle 
aftaler mellem en hovedaktionær og 
dennes selskab skulle være skriftlige. 
Det har imidlertid ændret sig. I dag er 
mundtlige aftaler i princippet lige så 
gyldige som skriftlige aftaler. Selskabs-

lovgivningen kræver blot, at aftalerne 
kan dokumenteres (§ 127, stk. 2). 

Det er indlysende, at skriftlige aftaler er 
væsentligt lettere at dokumentere end 
mundtlige aftaler, og at det øger mulig-
heden for at bevise indholdet af en aftale. 
Med andre ord bliver bevisførelsen 
svækket, når skriftligheden mangler. 

ARMSLÆNGDEVILKÅRENE 
ER VIGTIGE 
Specielt i skatteretten støder vi ofte 
på udfordringer, når der ikke foreligger 
skriftlige aftaler. Alle midler og aktiver, 
der bliver overført fra et selskab til en 
hovedaktionær, skal beskattes, og alle 

I disse aktionærlånstider er det som hovedaktionær 
generelt en god idé at sørge for skriftlige løn- og bonus-
aftaler med selskabet. 

En hovedaktionær beskattes af alle sine hævninger i 
selskabet. Hvis der i løbet af året opstår et aktionærlån, 
er det vigtigt, at hovedaktionæren ikke tilbagebetaler 
lånet, for det ophæver ikke beskatningen. Derimod skal 
hovedaktionæren foretage en selskabsretlig udlodning 
af fordringen (lånet) på en generalforsamling og beslut-
te, om fordringen skal beskattes som udbytte eller løn. 

Det er vigtigt, at der ligger en skriftlig dokumentation 
for udlodning af fordringen som beslutningsgrundlag på 
generalforsamlingen, og selskabets revisor skal udar-
bejde en vurderingsberetning (udlodning af andre vær-
dier end kontanter). Ellers anser skattemyndighederne 
udlodningen for almindeligt udbytte (kontant udbytte), 
der er anvendt til tilbagebetaling af aktionærlånet.

I den situation vil der opstå dobbeltbeskatning af både 
aktionærlånet og udbyttet, fordi udbyttet i skattemyn-
dighedernes optik er brugt til en tilbagebetaling af 
aktionærlånet, hvilket ikke ophæver beskatningen.

Fokus på 
 aktionærlån

BONUSAFTALER
aktionærlån

LØN
udbytte

DOBBELT
BESKATNING

SKAT ?

%
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Over det seneste år har skatteafdelingen i inforevision mandet op og består 
nu af et team på fem medarbejdere med stærke kompetencer inden for skat, 
moms og afgifter.

ASSISTANCE TIL EJERE OG MEDARBEJDERE
Sammen håndterer teamet skattemæssige spørgsmål for både virksomheds-
ejere og medarbejdere – både hvad angår private forhold, og når det gælder 
medarbejdergoder/-beskatning. 

Teamet assisterer også kunderne i dialogen med bl.a. Skattestyrelsen (tidli-
gere SKAT) og træder til, når andre revisions- og advokatfirmaer efterspørger 
hjælp til at løse skatteopgaver for deres kunder. Desuden er rådgivning om 
generations- og ejerskifter et markant kompetenceområde. 

Også internationalt rådgiver teamet om skatte- og momsforhold. Det sker 
som et led i inforevisions medlemskab af UHY, der er et globalt netværk af 
uafhængige revisions- og konsulenthuse.

LØSNINGSORIENTEREDE OG UFORMELLE
”Vi er specialister med høj faglig viden og specialkompetencer, og vi kan hjæl-
pe kunderne med stort set alle opgaver inden for SMV-segmentet,” siger leder 
af skatteafdelingen, Flemming Saabye.

Han er vendt tilbage til inforevision efter fem år i en lignende stilling i et andet 
revisionsfirma, og sammen med sit team arbejder han nu på at videreudvikle 
rådgivningsydelserne til mindre og mellemstore ejerledede virksomheder.

”Vi er løsningsorienterede og trækker konstant på hinandens kompetencer, 
så vi sikrer en målrettet og helhedsorienteret rådgivning. Samtidig lægger vi 
vægt på at møde vores kunder på en uformel måde og at kommunikere i et 
sprog, der er til at forstå,” siger Flemming Saabye.

I dag er mundtlige 
 aftaler i princippet 
lige så gyldige som 
 skriftlige aftaler. 

aftaler skal derfor indgås på såkaldte 
’armslængdevilkår’. 

Det betyder, at aftalerne skal ske på 
samme vilkår og til de samme priser, 
som hvis de blev indgået mellem uaf-
hængige parter. Køb og salg af aktiver 
skal værdiansættes til markedspris. 

Hvis aftalen ikke er indgået på markeds-
vilkår, kan skattemyndighederne tilside-
sætte aftalen. Bevisbyrden falder dermed 
tilbage på hovedaktionæren og selskabet, 
og det kan ende med en beskatning, som 
er højere, end den burde være.

GEM DOKUMENTATION FOR 
 VÆRDIANSÆTTELSE
Aftaler om fx overdragelse af ejendom-
me kræver skriftlighed for at kunne få 
registreret ejerforholdene korrekt, men vi 
anbefaler, at der ved alle overdragelser 
af aktiver mellem en hovedaktionær og 
et selskab bliver indgået skriftlige aftaler. 
Husk også at gemme dokumentationen 
for værdiansættelsen af aktivet ved de 
enkelte overdragelser.

inforevision opruster 
 skatteafdelingen
Et erfarent specialteam rådgiver om skat, moms 
og afgifter og bistår et stigende antal kunder i alle 
størrelser og brancher.

Bo Sponholtz
Statsautoriseret 
revisor
T 3953 5033
bsp@inforevision.dk

Flemming Saabye
Leder af 
 skatteafdelingen
T 3953 5038
fsa@inforevision.dk

 Fra venstre skattekonsulent Jannik Petersen, moms- og afgiftskonsulent 
Michael Sølund, statsautoriseret revisor Bo Sponholtz, skattekonsulent Tina 
Rosendal Jensen og leder af skatteafdelingen Flemming Saabye.
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Salget af Mountain Top Industries blev gennemført med info-
transactions som rådgiver og samarbejdspartner, og adskillige 
danske og udenlandske købere var i spil. Til sidst faldt valget på 
den danske kapitalfond Axcel, der har de strategiske og finan-
sielle muskler, der skal til, så virksomheden kan ekspandere på 
global plan.

”Det var en stor beslutning at sælge, men det var det rigtige for 
Mountain Tops videre vækst og udvikling,” siger Lars Bjerg.

Det var hans far, der i 1951 grundlagde Mountain Top 
 Industries. Lars Bjerg overtog i 1994, og ti år senere trådte 
Marie-Louise Bjerg ind som adm. dir. 

EN STOR DEL AF VORES  TILVÆRELSE
Oprindeligt havde ægteparret ikke nogen planer om at sælge 
familievirksomheden. Efter nogle hårde år under finanskrisen 
havde den igen fået fodfæste og oplevede en flot vækst, men 
henvendelser fra interesserede købere tikkede jævnligt ind, og 
derfor begyndte tankerne om et salg at tage form. 

”Det tog os tre år at træffe den endelige beslutning. Vi havde 
ikke travlt og tog os tid til at søge viden om den proces, vi skulle 
ud i. Vi talte bl.a. med andre virksomheder, forskellige rådgivere 
og potentielle købere. Mountain Top er jo en stor del af vores 
tilværelse, og vi ønskede fuldt indblik i, hvad et salg indebar. Så 
da vi underskrev formidlingsaftalen med infotransactions og 
satte det hele i gang, var vi 100% afklarede og har på ingen 
måde fortrudt,” siger Lars og Marie-Louise Bjerg. 

EN TRYG SAMARBEJDSPARTNER I SALGSPROCESSEN
Ægteparret lagde vægt på at gennemføre salget med en rådgi-
ver, der ville løse hele opgaven og kunne sikre, at Mountain Top 
ikke bare blev en del af maskineriet i et stort konsulenthus.

”De tog ansvaret på sig og 
hjalp os helt ned i detaljen” 
Mountain Top Industries i Frederikssund er en af verdens førende 
 producenter af tilbehør til pickup-trucks. Den familieejede  virksomhed 
blev i 2017 delvist solgt til kapitalfonden Axcel af ægteparret 
 Marie-Louise og Lars Bjerg, der forinden satte sig grundigt ind i 
 salgsprocessen.  Derfor var de 100% afklarede, da det hele gik i gang.

”Via vores gode revisor Ulrik Christensen (statsautoriseret 
revisor og partner i inforevision, red.) kendte vi huset i forvejen 
– og de kendte os – så det var naturligt at fortsætte samar-
bejdet med infotransactions. Kemien var god, vi passede ind 
i deres portefølje af ejerledede virksomheder, og vi fik den 
opmærksomhed, Mountain Top fortjente. De tog ansvaret på 
sig og hjalp os helt ned i detaljen. Også på tværs i inforevision 
og infotransactions var der et tæt samarbejde, og de satte os i 
kontakt med andre kompetente rådgivere, når der var brug for 
det,” siger Lars og Marie-Louise Bjerg.

VIGTIGT AT MINIMERE PRESSET PÅ LEDELSEN 
infotransactions har bl.a. styret, faciliteret og rådgivet om 
salgsprocessen og har også gennemført en sælger due 
diligence (Vendor Due Diligence) for Mountain Top Industries. 
Hele vejen var målet at sikre en skånsom proces og minimere 
belastningen på ledelsen. 

”Marie-Louise og Lars Bjerg havde etableret en yderst profes-
sionel operationel drift med en lille, smidig ledelse, men i en 
salgsproces er arbejdet med salgsmaterialerne omfattende. 
Det kan gå ud over drift og indtjening, så i Mountain Top gik 

CASE

Det tog os tre år at træffe den ende-
lige beslutning. Vi havde ikke travlt 
og tog os tid til at søge viden om den 
proces, vi skulle ud i. 
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 Lars og Marie-Louise Bjerg ejer fortsat 30% af Mountain 
Top og er aktive i bestyrelsen, men er ude af den daglige drift. 
Parrets nye arbejdsliv omfatter bl.a. et rådgivningskoncept og 
en foredragsrække, der tager afsæt i mange års praktiske og 
personlige erfaringer som ejerledere. 

OM MOUNTAIN 
TOP INDUSTRIES

→ Grundlagt i 1951. 
 Har produceret tilbehør til 

 pickup-trucks siden 1978 
i partnerskab med bl.a. 
Ford, Nissan, Renault, VW, 
 Mercedes-Benz og  Toyota.

→ Bruttoavance i 2017: 
 170 mio. kroner. 
→ Overskud 2017: 
 84 mio. kroner.
→ Hovedsæde i Frederikssund 
 og ca. 200 ansatte (2018).
→ Ejer: 
 Kapitalfonden Axcel er 

 majoritetsejer.
→ inforevision har været revisor 

for Bjerg-gruppen siden 2010.
→ infotransactions har været 

 rådgiver i forbindelse med 
salget til Axcel i 2017.

www.mountaintop.dk

OM  INFOTRANS ACTIONS

infotransactions er organiseret i to teams: Corporate 
Finance, der bl.a. styrer processen, og Transaction 
Services, der bl.a. fremskaffer og forbereder tal-
materialet. Det tætte parløb mellem de to teams 
har haft afgørende betydning for salgsprocessen i 
 Moun tain Top. 

Teamsamarbejdet gør nemlig, at infotransactions kan 
kombinere sine ydelser og levere en komplet pakke af 
sammenhængende rådgivning og bistand, der meget 
præcist er tilpasset ejerledernes ønsker og behov.

www.infotransactions.dk

vi ind som meget aktive sparringspartnere med fokus på at 
skabe overblik og løfte en masse konkrete opgaver for at lette 
presset på dem. Fx fik vi adgang til økonomisystemet, så vi selv 
kunne trække de nødvendige data ud,” lyder det fra teamet i 
infotransactions. 

ET NYT ARBEJDSLIV VENTER 
I dag ejer ægteparret 30% af Mountain Top og er aktive i 
bestyrelsen, men den daglige drift har de ikke noget at gøre 
med. Nøglerne blev definitivt afleveret i foråret 2018, og parret 
er nu i gang med at etablere et nyt arbejdsliv, hvor de mange 
års praktiske og personlige erfaringer som ejerledere kan gøre 
nytte. 

I skrivende stund arbejder parret på en foredragsrække og et 
rådgivningskoncept for ejerledere, der går med tanker om salg 
eller generationsskifte. 
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I hverdagen er det måske ikke så krævende at taste bilag ind 
i et regnskabsprogram eller at håndtere de fakturaer og doku-
menter, der kommer med post og e-mail. Men samlet set løber 
tidsforbruget, tastefejlene og de manuelle processer op. 

Det er der mange omkostninger forbundet med, og i disse år 
dukker der flere og flere digitale løsninger op, som kan automa-
tisere arbejdet i virksomhedernes regnskabs- og økonomifunk-
tioner. 

Det giver virksomhederne mulighed for at frigive ressourcer, 
som i stedet kan kanaliseres over til opgaver, der skaber mere 
værdi end tastearbejde.
 
GRUNDVILKÅR FOR FREMTIDEN
Der er mange gode grunde til, at man som virksomhed bør give 
sine systemer og arbejdsgange et grundigt eftersyn og gøre op 
med fastgroede vaner. 

Måske indscanner I virksomhedens 
 kvitteringer, bilag og dokumenter og 
gemmer dem elektronisk, men der skal 
mere til, hvis I vil have det fulde udbytte 
af smart teknologi og digitale processer 
i regnskabs- og økonomiafdelingen. Det 
betaler sig.

HAR DIN ØKONOMIAFDELING EN PLAN 
FOR DIGITAL EFFEKTIVISERING?

”Vi foretager tit meget kortsigtede cost-benefit analyser: Be-
taler det sig her og nu at indføre digitale løsninger? Orker vi at 
ændre rutiner og vaner, der fungerer fint til daglig? Vi glemmer 
at se et par år frem, og dermed afskærer vi os fra nogle af de 
muligheder, digitaliseringen bringer med sig. Det kan være en 
rigtig god investering at se på, hvordan man som virksomhed 
skaber sig nogle grundvilkår, der rækker frem i tiden,” siger 
Simon Okkels, partner og it-chef i inforevision. 
 
PAS PÅ DE-DIGITALISERING
”Vi hjælper mange virksomheder med at analysere deres 
arbejdsgange. Vi ser regelmæssigt, at emner, der allerede er 
digitaliseret via fx indscanning, faktisk bliver de-digitaliseret 
senere i processen, fordi man printer elektroniske fakturaer 
og bilag ud eller fører et papirarkiv parallelt med det digitale. 
Det er ikke særligt effektivt og rummer en stor risiko for fejl og 
ineffektivitet,” siger Simon Okkels.
 
Derfor handler det om at skabe et digitalt flow, der understøt-
tes af virksomhedens it-systemer og arbejdsgange. Lige nu er 
et godt tidspunkt at kigge på de løsninger, som de etablerede 
økonomisystemer i markedet tilbyder.

Fordele ved digitale løsninger

Effektivitet
I sparer tid og fremtidssikrer 

økonomistyringen

Sikkerhed
Færre fejl og orden 

i sagerne

Søgbarhed
Data og handlinger kan 
spores og søges frem 

Sammenhæng 
Informationer kan kobles

på tværs af systemer

Simon Okkels
Partner, 
it-chef
T 3953 5025
so@inforevision.dk
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Studier fra den amerikanske analyse-
virksomhed Forrester Research har vist, 
at den gennemsnitlige kunde gennem-
fører 60-90% af en købsproces på egen 
hånd. Ved hjælp af Google og sociale 
medier finder kunderne selv produkter, 
sammenligner priser og tjekker anmel-
delser, og når de tager beslutningen om 
at købe, er der stort set kun pris og leve-
ring tilbage at diskutere med sælgeren. 

I forhold til den kolde kanvas er der altså 
byttet rundt på rollerne. Det er kunden, 
der kontakter sælgeren – og i mange 
webshops foregår hele købsprocessen 
uden kontakt overhovedet.

Så hvordan får du som sælger sat en 
fod i svingdøren, så du kan overbevise, 
fastholde, sælge mere og udvide kunde-
kredsen? En metode kunne være Social 
Selling via LinkedIn. 

”Kunderne tager ikke telefonen så ofte 
og tager ikke på messer i samme grad 
som før. Derfor må man som sælgende 
virksomhed gå i dialog med kunderne 
dér, hvor de er. Og det er online,” siger 
Morten Vium, specialist i LinkedIn og 
partner i Netværks Akademiet.

STIL DIN VIDEN TIL RÅDIGHED
Med Social Selling gør du dig selv og 
din virksomhed så synlig og relevant på 
LinkedIn, at kunderne af sig selv opsøger 
netop dig, når de har et behov, din forret-
ning kan levere på. 

Det handler grundlæggende om at bidra-
ge aktivt og regelmæssigt på LinkedIn 
med inspiration og viden om, hvordan 
dine kunder fx løser en udfordring eller 
får det maksimale ud af en service eller 
et produkt. 

Kunderne er nemlig langt mere inte-
resserede i deres egne problemer end i 
dine produkter. Ved at fokusere på deres 
hverdag og virkelighed og hjælpe dem 
med objektive bud på løsninger, skaber 
du en vigtig kobling til de produkter og 
services, du repræsenterer. 

RESPEKTÉR PRÆMISSERNE 
Det er afgørende, at du respekterer præ-
misserne på LinkedIn. Folk og virksom-
heder er her for netværkets, inspiratio-
nens og videndelingens skyld, og det er 
den bane, du proaktivt skal spille på. 
Lad være med at blande dine produkter 
og et direkte salg ind i det. Det er alt for 
aggressivt. Social Selling handler nemlig 
ikke om at sælge, men om at være 
professionelt social med sit netværk og 
kunderne.

SOCIAL SELLING I PRAKSIS
I praksis handler Social Selling om tre ting:

1. Synlighed 
 Du skal engagere dig og være 

regelmæssigt aktiv på LinkedIn, så 
dit netværk – og netværkets netværk 
– får øje på dig, dine kompetencer 
og din virksomhed. Skriv om emner, 
der optager de kunder, du gerne vil 
opdages af, og sørg for at like, dele og 
kommentere på andres opslag.

2. Relevans 
 Når du opdaterer eller skriver en 

artikel på LinkedIn, skal indholdet 
være relevant og værdifuldt for din 
målgruppe. De skal få lyst til at læse 
mere fra dig. Glem salgsbudskaber, 
priser og tilbud. 

3. Tillid 
 Ved generøst at inspirere og hjælpe 

andre med svar og løsninger, opbyg-
ger du tillid og professionel trovær-
dighed. Kunden vil være tilbøjelig til 
at kontakte dig, når han eller hun står 
med et behov, fordi du har vist, at du 
kan hjælpe med at indfri det. 

”Mange virksomheder får gjort LinkedIn 
til et stort og kompliceret marketing-
projekt. Men det handler om relationer 
– præcis som det gode salgsarbejde altid 
har gjort,” siger Morten Vium.

Ved at like, kommentere og generøst dele viden og inspiration kan LinkedIn være 
en effektiv salgskanal for dig og din virksomhed. Metoden kaldes Social Selling, og i 
 praksis handler den mest om det første, nemlig at være social og opbygge relationer.

DYRK DET 
 SOCIALE SALG

Du skal ringe op 330 gange for at 
få ét møde med kold kanvas 
Baylor University’s Keller Center 

for Research 

330

B2B sælgere øger sandsynligheden 
for at opnå deres salgskvote med 
72%, når de bruger Social Selling 

Forrester for HubSpot

Word of Mouth/Viral markeds-
føring er 10 gange så effektivt som 

 traditionel markedsføring 
Professor J. Berger,  

Wharton Business School
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”Vi har deres fulde opmærk-
som hed, der er tæt partner-
involvering, og de har et 
 indgående kendskab til 
vores virksomhed”
Jaguar. Vestas. Philips. Danfoss… Det vrimler med store, globale virksomheder 
på Configits kundeliste, og med god grund. Configit udvikler nemlig  avancerede 
softwareløsninger til fremstillingsvirksomheder, der har brug for at kunne 
 konfigurere komplekse produkter og services i alle led af forretningen.

Siden 2012 har inforevision været 
revisor og rådgiver for virksomheden 
og er bl.a. ansvarlig for at planlægge 
og koordinere revisionen med Configits 
udenlandske enheder.

EN NY ØKONOMIAFDELING
CFO Anders Tang Christiansen kom 
til Configit i 2016, hvor han straks 
gik i gang med at professionalisere 
virksomhedens regnskabs- og finans-
funktion. Der var ansat medarbejdere til 
almindelige bogholderi- og regnskabs-
opgaver, men der var behov for en reel 
økonomiafdeling, som kunne under-
støtte virksomhedens globale vækst og 
ekspansion. 

”Vi skulle opbygge en helt ny økonomiafde-
ling samtidig med, at vi skulle vækste. Det 
var en stor opgave, men den lykkedes, og 
inforevision hjalp os bl.a. med at etablere 
alle de processer for regnskab, afstemnin-
ger, rapportering m.v., der skal til for at få 
en virksomhed som vores til at fungere. 
Med deres hjælp fik vi skabt et godt og 
effektivt informationsgrundlag for resten 
af huset,” siger Anders Tang Christensen.

SAMARBEJDER PÅ FLERE 
 OMRÅDER
I dag tæller Configits økonomiafdeling 
seks medarbejdere, hvoraf en sidder 
i Tyskland og en i England. De sidste 
fire har base i hovedkvarteret i Køben-
havn, hvor de styrer regnskaberne for 
Danmark, Tyskland, England, Sverige, 
Schweiz og USA, som er de juridiske 
enheder i Configit. 

Udover at sikre en konsolideret revision 
og koordinere revisionsprocessen med 
Configits udenlandske enheder bistår 
inforevision med specialviden og kom-
petencer, når Configit har behov for det. 
inforevision træder også til i perioder 
med spidsbelastninger.

”Vi har i perioder lånt medarbejdere fra 
inforevision. Blandt andet da vi skulle 

skifte økonomisystem fra C5 til et nyt 
ERP-system var det godt at kunne 
trække på den ekstra hjælp. Vi har også 
brugt inforevision i forbindelse med 
skattespørgsmål både i Danmark og i de 
andre lande, vi har etableret os i. Configit 
har netop åbnet afdelinger i Sverige og 
i Schweiz, og begge steder fik vi kontakt 
til lokale revisionshuse via inforevisions 
internationale netværk, UHY,” siger 
Anders Tang Christensen.

REVISION PÅ TVÆRS AF LANDE
Det stod klart, at én revisionspartner og 
rådgiver på alle de udenlandske aktivite-
ter, var effektivt. 

”Det letter koordineringen af regn-
skabsafslutning og rapportering på tværs 
af lande, og det styrker sam arbejdet, at 
revisorerne i Danmark taler det samme 
sprog som deres kollegaer i fx Schweiz,” 
siger Anders Tang Christensen. 

Som et konkret eksempel på, hvad den 
faglige koordinering på tværs af juridiske 
enheder betyder, peger Anders Tang Chri-
stensen på Configits seneste regnskab.

”Vi ønskede at afslutte regnskabet 
tidligt på året – en såkaldt hard close. 
Det fik inforevision koordineret med de 

Vi har også brugt info-
revision i forbindelse 
med skattespørgsmål 
både i Danmark og i 
de andre lande, vi har 
 etableret os i. 

CASE
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 CFO i Configit, Anders Tang  Chri stensen, 
sparrer med inforevision om alt fra 
 konsolidering til de nyeste regnskabs-
standarder: ”inforevision er velfunderet 
og har de ekspertiser og kompetencer, vi 
har brug for – bl.a. qua deres internationale 
netværk i UHY.”

Kenny Madsen
Partner, 
statsautoriseret revisor
M 2547 0035
kem@inforevision.dk

andre lande, også selvom de i fx Tysk-
land først plejer af afslutte regnska-
berne sent på året,” siger Anders Tang 
Christensen.

Kenny Madsen, der er statsautoriseret 
revisor og partner i inforevision, er glad 
for at kunne hjælpe Configit med hurtig 
og effektiv rapportering.

”Med en hard close får CFO og besty-
relse meget tidligt et klart billede af, 
hvordan regnskabet kommer til at se ud. 
Det giver overblik over den finansielle 
situation og skaber et solidt grundlag 
at træffe beslutninger på,” siger Kenny 
Madsen.

MATCHER HINANDEN I 
 STØRRELSE
Kenny Madsen og Anders Tang Chri-
stensen holder møder efter behov, hvor 
de sparrer om alt fra konsolidering til de 
nyeste regnskabsstandarder. Gennem 

årene er der opbygget et godt samar-
bejde baseret på tillid, professionalis-
me og indsigt. Derudover fremhæver 
Anders Tang Christensen inforevisions 
størrelse.

”Det er godt at samarbejde med et 
revisionshus, der matcher os i størrelse, 
så vi får den rette prioritering af de opga-
ver, vi har, og ikke forsvinder i et stort re-
visionsfirma. inforevision er velfunderet 
og har de ekspertiser og kompetencer, vi 
har brug for – bl.a. qua deres internatio-
nale netværk i UHY – og de har fingeren 
på pulsen i forhold til de regnskabsmæs-
sige strømninger. Vi har deres fulde 
opmærksomhed, der er tæt partnerinvol-
vering, og de har et indgående kendskab 
til vores virksomhed. I inforevision har 
de også en håndfast og jordnær tilgang 
til tingene. Det passer rigtigt fint til os,” 
siger Anders Tang Christensen.

KORT OG GODT OM 
 CONFIGIT

→ Grundlagt i 2000 af CEO 
Henrik Reif Andersen og CTO 
Henrik Hulgaard, der begge har 
en videnskabelig baggrund fra 
Århus Universitet. Hovedkon-
tor i København og afdelinger 
i USA, Tyskland, England, 
Schweiz og Sverige.

→ Ejer: Siden 2016 har kapital-
fonden Polaris haft en ejer-
andel på 50%.

→ Kunder: Bl.a. ABB, New 
 Holland, Danfoss, Grundfos, 
Electrolux, Jaguar, Volvo, 
Vestas, Philips og Oticon.

→ Medarbejdere: Cirka 210 
ansatte (2018).

→ Omsætning/indtjening: 
 Bruttoavance på koncern-
niveau på 117 mio. kroner i 
2017 mod 79 mio. kroner året 
før. Egenkapitalen er på over 
25 mio. kroner. 

www.configit.com
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”I mange år beskrev vi vores værdigrundlag med ord som ’tæt 
kundekontakt’, ’i øjenhøjde’ og ’servicemindede’. Vi havde en idé 
om, at det passede til inforevisions DNA, men vi er vokset en 
del de senere år, så vi havde behov for en syretest – et dyk ned 
i, hvad der i praksis lever af værdier i vores organisation,” siger 
Betinna Sidor, HR-chef i inforevision.

Det blev startskuddet til en anderledes, involverende og sjov 
proces for inforevisions 140 medarbejdere. De tog bl.a. på 
værdidag, spillede skuespil, filmede værdivideoer, udfyldte 
spørgeskemaer og holdt en afstemning, der resulterede i fire 
værdier: Professionalisme, Engagement, Hjælpsomhed og 
Uhøjtidelighed.

”De to første ord er business-orienterede og handler om vores 
stærke faglighed. De to andre er bløde ord, der rummer den 
menneskelige dimension. Det stemmer rigtigt godt overens 
med den måde, vi arbejder og rekrutterer på. Både den faglige 

Hvad står vores virksomhed for? Hvordan er vi over for kunder og kollegaer? 
Hvad kendetegner den måde, vi arbejder på? inforevision har givet værdigrundlaget 
et  realitetstjek. 

og sociale intelligens skal være stærkt repræsenteret,” siger 
Betinna Sidor.

Blandt de mange værdiord, medarbejderne stemte om, tog 
‘Hjælpsomhed’ klart førstepladsen. ”Det var en øjenåbner. Nu 
ved vi, at hjælpsomhed repræsenterer vores opfattelse af, 
hvordan vi er her i huset og i forhold til vores kunder. Det er en 
værdi, der giver mening for os mennesker og som medarbej-
dere, og som i høj grad kitter os sammen i inforevision,” siger 
Betinna Sidor.

Betinna Sidor
HR-chef
T 3953 5000
bsr@inforevision.dk
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Vi sætter en ære i at have styr på 
tingene og orden i penalhuset. Vi deler vores viden, er nysgerrige og 

finder mening i at stille op for andre.

SYRETEST 
af værdierne var en øjenåbner

Vi møder hinanden og kunder i 
øjenhøjde på en uformel måde.

Engageret
Vi involverer os, leverer personlig
service og er løsningsorienterede.



15infoupdate 2019
Human Ressources

140
ANTAL 

MEDARBEJDERE

Sig pænt 
farvel
Fratrædelsessamtaler kan give  værdifulde input til de virksom-
heder, der arbejder aktivt med at skabe en attraktiv  arbejdsplads.

Hent interviewguiden på www.inforevision.dk 

Hvert år inviterer inforevision sine 
140 medarbejdere til udviklings samtaler (MUS). 

Samtalerne foregår med et fælles  væ rktøj, som  motiverer til 
 forberedelse og op følgning.

Hent MUS-værktøjet på www.inforevision.dk

STYRK 
MEDARBEJDER-

SAMTALEN

34% 66%

36 år

8 år 4 mdr.

KØNSFORDELING

GENNEMSNITSALDER

FAKTA OM 
INFOREVISION

GENNEMSNITLIG  
ANSÆTTELSESTID

SYNLIGHED OG DESIGN 
GIVER VÆRDIERNE LIV
Det kræver en vedholdende indsats at få værdierne til at leve 
i organisationen. inforevision gør meget ud af synlighed, så 
medarbejderne bliver mindet om værdiordene i hverdagen, og 
værdierne har fået et flot, grafisk design, der kan bruges både 
internt og eksternt. 

I dag er ordene trykt på kaffekrusene, og de sidder som folie 
på udvalgte døre og vægge i huset. Desuden er værdierne 
blevet et fast punkt på dagsordenen ved de årlige med-
arbejdersamtaler.



inforevision er et revisions- og konsulenthus med 140 medarbejdere. Vi betjener cirka 3100 mindre og 
mellemstore virksomheder inden for mange brancher, og vores ydelser omfatter revision og regnskab, 
skat og moms, internationale forhold, corporate finance, transaction services, erhvervsservice, it og 
 interimrydelser. inforevision er etableret i1986 og ligger i Søborg.

inforevision a/s · Buddingevej 312
DK 2860 Søborg · T 3953 5000
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inforevisions 18 partnere

Flemming 
Andreasen

Managing Partner 
og statstautoriseret 
revisor

Lars Chr. Aaskov

Partner og
statsautoriseret 
revisor

John Richardt 
Søbjærg

Partner og 
 statsautoriseret 
revisor

Jesper Andersen 

Partner og 
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Nyheder og inspiration 
til dig og din virksomhed
Tilmeld dig vores e-nyhedsbrev – så holder 
vi dig ajour med viden om: 
→ Skat, moms og afgifter
→ Revision og regnskab 
→ Køb og salg af virksomheder
→ It-sikkerhed og digitalisering
→ HR og ledelse

Du får også:
→ Tendenser og inspiration fra ind- og udland
→ Invitationer til events og arrangementer

Nyhedsbrevet udkommer ca. 10 gange om 
året, og du kan til enhver tid framelde dig. 

Følg os også på LinkedIn: 
linkedin.com/company/info-revision
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