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Machine Learning. Kunstig intelligens. 
Robotteknologi. Betegnelserne skifter lidt, 
men dækker over det samme: Smarte digitale 
løsninger, der sparer os for tid og tunge rutine
opgaver.

Når digitalisering og ny teknologi bruges 
rigtigt, så stiger effektiviteten, kvaliteten og 
arbejdsglæden. Maskinerne frigør ressourcer, 
og giver tid og energi til alt dét, der forudsætter 
menneskelige indsatser, som fx at træffe kloge 
beslutninger, dyrke kunderelationer og udvikle 
medarbejderne. Dét sikrer arbejdspladser og 
vækst i virksomheden.

I inforevision vil vi hjælpe vores kunder med at udnytte de digitale muligheder 
gennem brugervenlige og sikre løsninger. Vi har bl.a. lanceret infoscan, der 
via app og mail automatisk indlæser relevante oplysninger fra leverandør, 
omkostnings og udlægsbilag og overfører dem direkte til bogholderi og økonomi
system. Vi har også udviklet en webbaseret portal, ”Kundeportalen”, hvor vores 
kunder sikkert og nemt kan uploade filer direkte til os. Og mere er på vej.

Digitalisering er ét vigtigt led i at fremtidssikre sin virksomhed. Langtids
planlægning er et andet. I Danmark skal mere end 20.000 ejerledede 
virksomheder skifte hænder i løbet af de næste fem år, men under halvdelen af 
ejerlederne over 65 år har planlagt, hvad der skal ske, og hvordan. Det er nok 
forventeligt, men det er også en stor risiko for virksomhedernes overlevelse, 
siger professor Morten Bennedsen inde i bladet. Mød også far og søn fra 
flyttefirmaet Per Andersen A/S, hvor generationsskiftet har været forberedt 
over mange år.

Også når vi ser på verden omkring os, er der grund til at tænke fremad og 
forberede sig. I flere lande i Europa halter økonomien, og usikkerheden om 
Brexit hjælper ikke ligefrem på tingene. Trumps toldbarrierer og handelskrigen 
mellem USA og Kina påvirker ligeledes verdensøkonomien, og frygten for 
recession breder sig i Europa.

Dønningerne vil også nå Danmark, men endnu er vi ikke ramt for alvor. Derfor 
er det nu – mens det stadig går godt – at virksomhederne skal ruste sig til 
fremtiden med bl.a. dygtige medarbejdere, digitale muligheder og en god plan 
for ejerskabet på lang sigt.

Godt nytår!
Flemming Andreasen, Managing partner
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Derfor er det nu – mens det stadig går 
godt – at virksomhederne skal ruste 
sig til fremtiden med bl.a. dygtige 
medarbejdere, digitale muligheder og en 
god plan for ejerskabet på lang sigt. 

NY PARTNER  
I INFOREVISION
Michael DamJohansen (38) 
er indtrådt som partner pr. 
1. januar 2020. Michael er 
statsautoriseret revisor og har 
været i inforevision siden 2004. 
inforevision har nu 19 partnere.

TO NYE 
STATSAUTORISEREDE 
REVISORER
Daniel Castiblanco Jakobsen 
(33) og Özgür Atan (42) har 
begge bestået deres eksaminer 
og kan nu tilføje titlen som 
statsautoriseret revisor på 
visitkortet. 

Daniel Castiblanco  
Jakobsen

Özgür Atan

Michael DamJohansen



Driftstabet efter en stor brand tvang cateringvirksomheden Smagssans A/S til 
at re definere sig selv. I dag er der færre ansatte, større fokus og højere dæknings 
bidrag end før. Samtidig er økonomi  styringen styrket med bl.a. nye forretnings
gange, bedre rapportering og digitale løsninger. Nu gælder det fremtiden.

Nu har vi virkelig 

VENDT 

SKUDEN

CASE
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Da der en eftermiddag i april 2015 
udbrød brand i Eksperimentarium i 
Hellerup, åd flammerne også et stort 
produktionskøkken, som lå i samme byg
ning. Køkkenet tilhørte den familieejede 
cateringvirksomhed Smagssans A/S, 
som leverer kantine og frokostordninger 
i hovedstadsområdet.

Situationen var kritisk. Fra den ene dag 
til den anden kunne Smagssans ikke 
levere mad til kunderne som lovet, og 
processen med forsikringsselskabet trak 
ud, hvilket tærede på likviditeten. Oveni 
det hele var den interne økonomistyring 
ikke gearet til den specielle situation, og 
da det blev opdaget, ændrede situatio
nen sig yderligere.

forretningen. Det blev begyndelsen på et 
tæt samarbejde om at bringe Smags
sans tilbage på sporet og skabe det 
økonomiske grundlag for virksomhedens 
nye fremtid.

”inforevision gav os praktisk hjælp og 
rådgivning, og de hjalp os med at rede 
trådene ud og lægge nye budgetter, så 
vi kunne rette virk somheden op med 
realistiske vækst planer og en ny retning. 
I tiden lige efter branden fik vi et tæt og 
tillids  fuldt forhold. Vi talte sammen  
næsten dagligt dengang og oplevede, 
at de udviste en reel omsorg for os. De 
engagerede sig i opgaven og gav os tro 
på, at der nok skulle komme styr på tin
gene,” siger Maria og Thomas Tranberg.

Og det kom til at holde stik. Smagssans 
har klaret skærene og driver i dag en 
langt mere struktureret og lønsom 
forretning.

”Vi har virkelig fået vendt skuden. Hvor 
vi før har haft 50 medarbejdere og fem 
køkkener, har vi nu 17 medarbejdere og 
to køkkener. Alligevel tjener vi mere end 
nogensinde,” siger Maria og Thomas 
Tranberg.

”I tiden efter branden blev der ved med 
at dukke ubehagelige overraskelser op, 
og det gik op for os, at vi havde brug for 
hjælp til at finde ud af, hvordan vores  
situation reelt så ud, og om det var  
muligt for os at fortsætte,” fortæller 
direktør og partner Thomas Tranberg.

Han står for den daglige drift sammen 
med sin kone, Maria Tranberg, der siden 
branden har varetaget stillingen som 
økonomiansvarlig.

HJÆLP TIL AT RETTE 
VIRKSOMHEDEN OP
Smagssans kontaktede inforevision, 
som i forvejen reviderede virksom
hedens regnskaber og kendte til  

Sammen med Smagssans har vi tilpasset 
og optimeret forretnings processer og 
arbejdsgange, og fundet digitale løsninger 
på nogle af de opgaver, som tidligere blev 
udført manuelt.
Catharina Mortensen, associeret partner og leder  
af Erhvervsservice, inforevision

I hele det her forløb er det 
blevet meget tydeligt for os, at 
en sund virksomhed kræver 
tæt føling med de bevægelser, 
der sker i det daglige.
Thomas og Maria Tranberg, Smagssans A/S 
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DET GIVER MENING AT SAMLE 
OPGAVERNE ÉT STED
Efterhånden som virksomheden har 
fundet fodfæste, er behovet for bl.a. øko
nomisk rådgivning og bedre rapportering 
vokset. Derfor har Smagssans nu valgt  
at samle hovedparten af sit bogholderi  
og regnskab samt lønadministration i  
info revisions afdeling for Erhvervs service. 
Det er fortsat partner i info revision, 
statsautoriseret revisor Tore Kolby, og 
hans team, der reviderer Smagssans’ 
årsrapport.

”Afdelingerne i inforevision er vant til at 
arbejde tæt sammen, så det giver rigtigt 
god mening for os at samle revision og 
rådgivning med regnskab og bogholderi 
dér. Desuden kan de give os den sparring 
og vejledning, vi søger – ikke kun i forbin
delse med regnskabsafslutningen, men 
også strategisk og fremadrettet,” siger 
Thomas og Maria Tranberg.

BEDRE BRUG AF RESSOURCER
Et af Smagssans’ største ønsker har 
været pålidelige og retvisende måneds
rapporter med et integreret budget
overblik. Det har de fået, men flytningen 
til inforevision har også skabt værdi på 
andre måder.

”Smagssans har hele vejen været meget 
engageret og har i tæt samarbejde med 
vores konsulenter tilpasset forretnings
processer, optimeret arbejdsgange og 
fundet digitale løsninger på nogle af 
de opgaver, som tidligere blev udført 
manuelt. Det har forenklet og effekti
viseret arbejdet, og Smagssans har 
fået en bedre indsigt i de processer og 
systemer, der ligger bag fakturering, 
betalinger, lønkørsler osv. Det betyder 
også, at de på en række punkter nu kan 
selv og ikke behøver assistance i samme 
grad. I stedet kan vi fokusere på de mere 
komplekse drifts og udviklingsopgaver,” 
siger Catharina Mortensen, der er asso
cieret partner i inforevision og leder af 
Erhvervsservice.

BRÆNDT BARN SKYR ILDEN
Smagssans har genvundet kontrollen 
over økonomien og føler sig nu klædt godt 
på til at udvikle familievirksomheden.

”I hele det her forløb er det blevet meget 
tydeligt for os, at en sund virksomhed 
kræver tæt føling med de bevægelser, 
der sker i det daglige. Hvis vi kan se, 
at en kunde ændrer købemønster eller 
omkostningerne pludselig stiger på et 
område, kan vi analysere årsagen og 
gøre noget ved det. Brændt barn skyr 
ilden, og for os er det virkelig vigtigt at 
have indsigt og overblik. Så undgår vi 
ubehagelige overraskelser og kan handle 
i tide, hvis det begynder at skride et 
sted,” siger Maria og Thomas Tranberg.

KORT & GODT OM  
SMAGSSANS A/S

Smagssans har mere end 30 års 
erfaring i at lave mad og afvikle 
selskaber. Virksomheden blev 
grundlagt under navnet VIP af 
Anni Tranberg i 1980, hvor hun 
etablerede sig som professionel 
Party Planner og bl.a. åbnede en 
”ta’udafhuset restaurant”, som 
takeaway dengang blev kaldt. 

I dag er virksomheden overtaget 
af 2. generation, og det primære 
forretnings  område er frokost
ordninger og kantinedrift. 

KILDE: WWW.SMAGSSANS.DK

Tore Kolby
Partner,  
statsautoriseret revisor
2966 3383 
tok@inforevision.dk

Catharina Mortensen
Associeret partner, 
afdelingsleder
2171 9907 
cm@inforevision.dk

OMSÆTNING

25 
mio. kr.

ANSATTE

17
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GENERATIONS SKIFTE

Ejerledernes store 
udfordring
Langt størstedelen af virksomhederne i verden er familieejede. De er betydelige drivere 
i landenes økonomier, og de skaber jobs til store dele af befolkningen. Men de deler 
også en udfordring, nemlig generationsskiftet. Mange ejere har ingen exitplan og 
ved derfor ikke, hvem der skal overtage livsværket, når de går på pension, eller hvis 
de rammes af sygdom, der gør dem uarbejdsdygtige. Dét kan have konsekvenser for 
virksomhedernes vækst, udvikling og måske også overlevelse.

På disse sider ser vi nærmere på generationsskiftet       

BÅDE HJERNE 
OG HJERTE SKAL 
FØLGE MED

I Danmark skal mere end 20.000 familie
ejede virksomheder skifte hænder i løbet 
af de næste fem år, men mindre end 
halvdelen af ejerlederne over 65 år har en 
færdig plan for skiftet. Det kan gå ud over 
virksomhedernes værdi. 

UHY-SURVEY

TEMA

I Danmark forventes det, at mere end 20.000 familieejede 
virksomheder skal skifte hænder i løbet af de næste fem år, 
men mindre end halvdelen af ejerlederne over 65 år har en 
færdig plan for skiftet. 

Hver fjerde er slet ikke begyndt på planlægningen, og langt 
de fleste ejerledere ved heller ikke, hvad deres virksomhed er 
værd, og hvad den dermed kan handles til. 

Det viser forskningsprojektet ’Vækst gennem ejerskifte i 
danske ejerledede virksomheder’, der er gennemført af CBS og 
INSEAD Business School i perioden 20152019.

BÅDE HJERNEN OG HJERTET SKAL MED
I inforevision, der er specialister i netop mindre og mellemstore 
ejerledede virksomheder, kan man nikke genkendende til 
billedet af virksomheder, der har svært ved at få taget hul på 
arbejdet med en exitplan.

”Langt de fleste ejerledere ved jo godt, at det er vigtigt at 
fremtidssikre virksomheden, men det kan være en svær 
proces. Ofte er virksomheden et livsværk, de selv eller deres 
forældre har bygget op fra bunden, så de skal have både 
hjernen og hjertet med. Nogle har også så travlt med daglig 
ledelse og store beslutninger, at de har svært ved at finde tid 

6
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til strategisk langtidsplanlægning,” siger 
partner, statsautoriseret revisor Mark 
Schneekloth Jensen fra inforevision.

RISIKO FOR AT EJERSKIFTET 
FEJLER
inforevision møder også tit ejerledere 
på 5060 år, som føler, at de har god 
tid, før de behøver at forholde sig til et 
ejerskifte. Men det er en risikabel tilgang, 
siger Mark Schneekloth Jensen, for jo 
dårligere man er forberedt, desto større 
er risikoen for, at virksomheden mister 
værdi og at ejerskiftet fejler.

”Når tiden så pludselig er inde, bliver 
mange overrumplet af, hvor meget tid 
og hvor mange ressourcer det kræver 
at modne virksomheden til et ejer eller 
generationsskifte, og måske har de ikke 
længere de kræfter, der skal til. Samtidig 
er det afgørende, at virksomheden har 
formået at holde sig attraktiv i markedet. 
Det kræver, at den hele tiden udvikler sig, 
er strømlinet i sin organisering og har en 

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

professionel ledelse. En virksomhed, der 
ikke er fulgt med tiden og i mange år har 
været drevet efter ejerens eller familiens 
personlige præferencer, er svær at 
sælge og risikerer lukning,” siger Mark 
Schneekloth Jensen. 

FORBEREDELSE GØR STÆRK
Så jo tidligere og jo bedre virksomheden 
forbereder sig, desto stærkere står den, 
når generations eller ejerskiftet skal 
realiseres. 

”Derfor er vi så fokuserede på at 
hjælpe ejerlederne med at forholde 
sig til fremtiden. Det sker fx gennem 
workshops og dedikerede forløb, hvor 
ejerlederne og deres familier kan afklare 
deres private og professionelle ønsker til 
et generationsskifte. På den baggrund 
kan vi skitsere mulighederne og lægge 
en plan, der ruster både ejerlederen og 
virksomheden til fremtiden,” siger Mark 
Schneekloth Jensen. 

EN UDFORDRING 
VERDEN OVER

inforevision er en del af det 
globale netværk af uafhængi
ge revisions ogrådgivnings
virksomheder, UHY, der kan 
berette om udfordringer med 
generationsskifte i en lang  
række lande verden over. 

Få mere at vide om UHY på 
www.uhy.com, hvor du også 
finder artiklen ”Success and 
Succession”.

7

Familieejede virksomheder har en markant 
indflydelse på de nationale økonomier verden over

Kilder: UHY International og CBS/INSEAD

SPANIEN

85%
af landets 

virksomheder er 
familieejede

USA

78%
af alle nye jobs 

skabes af familie ejede 
virksomheder

TYSKLAND

90%
af landets 

virksomheder er 
familieejede

JAPAN

99%
af alle virksomheder 
udgøres af familie

ejede SMV’er

UK

50% af  
BNP 

Familieejede 
virksomheder  
genererer over

DANMARK

67%
af alle aktie og 

anpartsselskaber ejes 
af én person
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Hvis du som ejerleder vil vide, hvorfor det er en god idé at sætte gang i planlægningen 
af, hvem der skal overtage virksomheden, når du ikke længere skal sidde i spidsen, så 
læs med her. Professor Morten Bennedsen forsker i familieejede virksomheder, og 
hans konklusion er klar: ”Det er forbundet med store omkostninger og risici ikke at have 
styr på, hvad der skal ske med virksomheden på lang sigt.”

”Den allerstørste udfordring for en ejerleder i SMVsegmentet 
er at planlægge et generationsskifte i bred forstand. Altså dét 
at finde ud af, hvad man gerne vil. At kommunikere det til sine 
omgivelser. Og at bruge de 510 år, det tager at køre sig selv, 
familien og virksomheden i stilling.”

Sådan siger Morten Bennedsen, professor ved Københavns 
Universitet og INSEAD Business School i Paris. Han har i 
mange år forsket i familieejede virksomheder over hele verden, 

MORTEN BENNEDSEN

Morten Bennedsen er professor 
ved Københavns Universitet og 
INSEAD Business School i Paris 
samt ekstern forsker ved CBS. 

Morten Bennedsens vigtigste 
forskningsområde er styringen 
af familievirksomheder og 
andre nært ejede selskaber i en 
global sammenhæng, og hans 
forskningsarbejde omfatter bl.a. 
familievirksomheder, nært ejede 
selskaber, kapitalstrukturer, 
venturekapital, investorbeskyttelse, 
ejerstrukturer og privatisering.

FOR FIRMAET, FORMUEN  
OG FAMILIE  FREDEN

LÆG EN LANGSIGTET PLAN:

infoupdate 2020
Generationsskifte

og han kan bl.a. konstatere, at mens ejerledere generelt er gode 
til at håndtere de kortsigtede opgaver, så kniber det gevaldigt 
med at finde tiden og modet til at udvikle en langsigtet strategi 
for virksomheden og for familien, der rækker mere end 10 år 
frem.

”Man kan spørge, hvorfor det er så svært? Vi ved jo, at ejerle
derne er dygtige til at drive virksomhed. 80 % af alle virksom
heder overlever ikke i mere end 10 år, og er man blandt de sid
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ste 20 %, så kan man altså noget. Men 
den gennemsnitlige ejerleder er ikke 
særlig god til at forholde sig til personlige 
spørgsmål, der går tæt på ham selv og 
hans familie, og derfor udskyder han 
beslutningen. Det er naturligt, og vi ser 
samme reaktion overalt,” siger Morten 
Bennedsen.

MANGLENDE PLANLÆGNING HAR 
VOLDSOMME KONSEKVENSER
Siden 2009 har Morten Bennedsen 
fulgt 3.000 mindre og mellemstore 
ejerledede virksomheder, og han kan 
måle værdien af langtidsplanlægning. Fx 
kan han se, at overskudsgraden falder i 
alle virksom heder, når en ejerleder dør 
eller bliver alvorligt syg, men at faldet 
er betydeligt større i virksomheder, der 
ikke har en plan for generationsskifte. 
De organisatoriske og økonomiske følger 
er væsentligt mindre i de virksomheder, 
hvor planen er på plads.

”Konsekvenserne af manglende lang
tidsplanlægning er voldsomme, og det 
er forbundet med store omkostninger og 
risici ikke at have styr på, hvad der skal 
ske med virksomheden på lang sigt. Her 
spiller også bestyrelsen en rolle med at 
stille de rigtige spørgsmål og hjælpe til i 
processen,” siger Morten Bennedsen.

EJERLEDEREN ER SELV EN RISIKO 
Professoren peger bl.a. på risikoen for, 
at ledelsen træffer forkerte eller meget 
kortsigtede beslutninger – eller at den 
slet ikke træffer nogen – om virksom
hedens udvikling, når der ikke er en 
langsigtet plan. 

Det kan være frustrerende for næste  
generation at skulle overtage en 
virk somhed, der er gået i stå, og med
arbejderne kan have svært ved at se sig 
selv på en arbejdsplads, hvor fremtiden 
er uvis. Usikkerheden spreder sig også 

nemt til banker og investorer, hvilket kan 
gøre det svært at finde nye investorer og 
samarbejdspartnere. 

Og så er der den risiko, ejerlederen selv 
udgør, og som Morten Bennedsen kalder 
’Key Personal Risk’.

”I SMVsegmentet oplever masser af 
virksomheder, at ejerlederen falder bort, 
uden at der er tænkt over, hvad der så 
skal ske. På den måde udsætter ejer
lederen sin virksomhed for en ekstrem 
risiko, til trods for at han til daglig vender 
hver en femøre og slukker for lyset, 
inden han tager hjem til fyraften,” siger 
Morten Bennedsen. 

BØRNENE SKAL SELV BESTEMME
Langtidsplanlægningen og for be re
del serne til et generations skifte er en 
universel ud fordring. Overalt går der 
ejerledere om den varme grød. I mange 

Vi har tendens til at fokusere på alle de 
succesfulde familievirksomheder, der går fra 
generation til generation. Men der er altså 
også mange, der ikke har samme grad af 
succes, og hvor det bedste er at lukke ned, 
når ejerlederen takker af.

lande – herunder Danmark – påvirkes 
generations skiftet også af samfunds
mæssige og demografiske forandringer 
som fx flere ældre, små ungdoms
generationer, større mobilitet og nye fami
liemønstre med dine, mine og vores børn. 

”Det er ikke en selvfølge, at børnene 
skal tage over. Jeg har talt med mange 
ejerledere, der som unge gik ind i familie
virksomheden mere af pligt end af lyst, 
og som aldrig fik opfyldt deres egne 
drømme. De er meget opsatte på at give 
deres egne børn det frie valg, de ikke selv 
fik,” siger Morten Bennedsen.

FÆRRE GENERATIONSSKIFTER 
INDEN FOR FAMILIEN 
Professoren er ikke i tvivl om, at vi 
frem over vil se færre deciderede 
generationsskifter inden for familien 
og flere ejerskifter, der indebærer fx 
professionalisering af bestyrelse og 
ledelse, nye investorer i ejerkredsen 
eller egentlige exits i form af et virk
somheds  salg. Det gør heller ikke noget, 
mener han.

”Vi har tendens til at fokusere på alle de 
succesfulde familievirksomheder, der går 
fra generation til generation. Men der er 
altså også mange virksomheder, der ikke 
har samme grad af succes, og hvor det 
bedste er at lukke ned, når ejerlederen 
takker af,” siger Morten Bennedsen.

”Ejerledelse i Danmark” er et femårigt projekt, der gennem ny viden, 
værktøjer og dialog skal være med til at forbedre ejerskifter i små og 
mellemstore danske virksomheder. 

Kernen i projektet er seks rapporter udarbejdet af Morten Bennedsen 
og professor Kasper Meisner Nielsen fra CBS i perioden 2015
2019. Rapporterne afdækker de planlægningsmæssige muligheder 
og udfordringer for danske ejerledede virksomheder og bygger på en 
undersøgelse blandt 13.000 virksomheder.

→  Center for Ejerledede Virksomheder: www.cbs.dk
→  Ejerstrategikortet – et online værktøj: www.ejerstrategi-kortet.dk 

infoupdate 2020
Generationsskifte

OM PROJEKTET  

Ejer ledelse i Danmark
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Et ejerskifte kan være dyrt i skatter og afgifter, men lovgivningen 
rummer forskellige muligheder. Undersøg de skattemæssige 
forhold nøje, og stil dig selv disse spørgsmål, før du går i gang 
med salg eller generationsskifte:

infoupdate 2020
Generationsskifte

HVEM SKAL OVERTAGE?
→  Næste generation
→  Nære medarbejdere
→  Andre

KAN VIRKSOMHEDENS 
SKATTEMÆSSIGE VÆRDI 
NEDBRINGES?
→  Fx ved at udlodde frie midler?

HVAD SKAL 
OVERTAGES?
→  Hele virksomheden
→  Dele af virksomheden  

– fx uden ejendom

HVORDAN VIL DU 
OVERDRAGE TIL NÆSTE 
GENERATION?
→  Kontant betaling
→  Gave
→  Gældsbrev (anfordring)
→  Løbende ydelse

HVORDAN SKAL 
OVERTAGELSEN SKE?
→  Fx med skattemæssig  

succession, så beskat
ningen udskydes?

FINANSIELLE OVER-
VEJELSER I FORHOLD TIL 
EKSTERN KØBER 
→  Kontant betaling
→  Gældsbrev – evt. med 

pant i virksomhedens eller 
private aktiver

→  Løbende ydelse

10 
GODE RÅD
OM SKAT 

1

4

SKAL EJER- ELLER VIRK-
SOMHEDSSTRUKTUREN 
TILPASSES?
Personlig virksomhed eller 
selskab? Ejer og virksom
hedsstruktur er altafgørende 
for både avancebeskatningen 
og for, hvornår skatten skal 
betales. 

7

SKAB ET GODT AFSÆT 
FOR EJERSKIFTET
Jo mere styr, du har på 
virksomhedens kontrakter, 
regnskaber, patenter m.v., 
desto bedre står du i en 
forhandling. Alliér dig med 
professionelle rådgivere, 
der lytter til dine ønsker og 
spørgsmål, og som kan bistå 
dig i hele processen.

10

2

5

ER DU I GOD TID?
Normalt er en omstruk
turering skattefri, men et 
skattefrit salg kan først 
gennemføres tre år efter 
omstruktureringen.

8

3

6

ER VIRKSOMHEDEN/
KONCERNEN EN 
”PENGETANK”?
Man kan ikke overdrage 
en virksomhed eller et 
selskab med skatte mæs
sig succession, hvis virk
somheden er omfattet af den 
såkaldte “pengetankregel. 
Og det er den, hvis mere 
end 50 % af indtægterne 
eller aktiverne stammer 
fra/består af passiv 
kapital anbringelse så som 
udlejnings ejen domme, 
ubebyggede grunde, ejen
doms projekter, kontanter, 
værdipapirer m.v.

9

Flemming Saabye 
Leder af skatte
afdelingen 
3953 5038 
fsa@inforevision.dk

SKATTEMÆSSIG SUCCESSION 

Overdragelse med succession bety
der, at hvis fx en far overdrager en 
virksomhed eller en aktiepost til sin 
datter, så vil han ikke blive beskattet 
af sin avance, da datteren indtræder 
i farens skattemæssige stilling, dvs. 
anskaffelsessum, anskaffelsestids
punkt m.v. Far og datter kan herved 
udskyde beskatningen, indtil datteren 
en dag sælger virksomheden eller 
aktierne. 

Ved overdragelse med skattemæssig 
succession skal datteren betale for 
virksomheden eller aktierne, men 
opnår et nedslag i overdragelses
summen, da hun overtager skattefor
pligtelsen. Hvis virksomheden eller 
aktiverne gives som gave, skal der 
betales gaveafgift. Skattestyrelsen 
har varslet, at afgiftsnedsættelsen 
ved generationsskifte rulles tilbage, 
så den i 2020 på ny vil udgøre 15 %, 
men der er stadig en likviditetsmæs
sig fordel i at overdrage en virksom
hed via skattemæssig succession.
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“Man skal øve sig i at give slip  
– og så gøre det”
Per Andersen har tre sønner, men det har aldrig været til diskussion, at den ældste, 
Tommy Andersen, skulle overtage flyttefirmaet. ”Jeg har sagt, hvordan jeg gerne ville 
have det, og det har der været fuld accept af hele vejen rundt,” siger den passionerede 
flyttemand og cykelrytter. Sammen med sin søn har han gennemført et glidende 
generationsskifte, og det er gået så glat, at ingen rigtigt har bemærket det.  

”De sidste 56 år har jeg bevidst ikke været den, der har tegnet 
virksomheden udadtil. Kunderne skal ikke spørge efter mig, 
men efter Tommy, og det er gået så godt, at selv nogle af vores 
egne chauffører knap ved, hvem jeg er.”

Per Andersen smiler tilfreds. Han er 65 år, tidligere cykelrytter 
på landsholdet i banecykling og stadig stærk som en okse. Han 
har taget sin tørn for holdet i både sport og arbejdsliv, og det 
er tydeligt, at Per Andersen har været vant til at lægge sig i 
spidsen og til at sidde for bordenden.

Men nu nyder han at ligge i læ lige bag ved sønnen, den  
41årige Tommy Andersen, der i dag er direktør og hoved
aktionær i det flyttefirma, Per grundlagde for over 35 år siden. 

ENS VILKÅR FOR ALLE
Den formelle del af generationsskiftet blev påbegyndt i 2016, 
men forberedelserne begyndte egentlig for 20 år siden, hvor 
Tommy blev ansat i Per Andersen A/S fra en stilling i det 
daværende FDB.
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 Tommy Andersen har overtaget flyttefirmaet 
efter sin far, Per, og de to samarbejder stadig tæt. 
Bogholderiet er også fortsat i trygge hænder hos 
Tommys mor, Marianne. 

et par år, hvor han først deltog i flytninger og siden kørte trans
porter i hele Europa. Han var desuden i vores logistikvirksom
hed og kom selvfølgelig også på kontoret,” siger Per Andersen. 

EN LÆRERIG KRISE
Selv er han autodidakt og har aldrig fået en formel uddannelse, 
og selvom det er gået meget godt alligevel, var han klar over, at 
Tommy skulle klædes bedre på.

Nødvendigheden af at have de rigtige kompetencer kom til at 
stå knivskarpt for Per og Tommy Andersen i 2008. Virksom
heden havde siden starten oplevet vækst og var to år i træk  
blevet kåret som gazellevirksomhed. På lønningslisten stod 
der 37 ansatte, og en pæn stor flåde af lastbiler kørte i pen
dulfart ind og ud af virksomhedens gitterport på Kristinehøj i 
Kastrup. Så kom finanskrisen.

”Den ramte os hårdt. Vi mistede en del kørsel, og krisen 
tvang os til at gennemgå alt og trimme forretningen. Vi fik 
solgt gamle biler, skåret overflødige udgifter fra og afskrevet 
anlægs kapitalen, så vi til sidst stod med en langt mere gen
nemskuelig og strømlinet virksomhed. Vi lærte simpelthen at 

TOMMYS RÅD  

OM GENERATIONS SKIFTE

→  Det er ikke kun den ældste generation, 
der skal forberede sig mentalt. Den nye generation 
skal også se indad og gøre sig sine overvejelser. 
Man skal være kritisk overfor sig selv og være 
170% indstillet på at gå ind i det. 

→  Man skal lægge den energi i virksomheden, der er 
nødvendig. Hvis man overtager sin fars virksomhed 
for pengenes skyld og tror, at det hele kommer af 
sig selv, så skal man lade være.

”Jeg kunne rigtigt godt lide arbejdet og var også drevet af 
bevidstheden om, at det var familiens virksomhed. Jeg kom 
fra en seriøst topstyret organisation, men her blev der truffet 
beslutninger hurtigt, og jeg fik medbestemmelse og indflydelse. 
Det var meget mere mig, og sådan har jeg det stadig,” siger 
Tommy Andersen. 

Tommy har to yngre brødre, Peter og Simon, men det har altid 
været planen, at han som den ældste og mest interesserede 
skulle overtage selskabet. 

”Jeg har sagt, hvordan jeg gerne ville have det, og det har der 
været fuld accept af hele vejen rundt. Peter og Simon har andre 
interesser jobmæssigt, og økonomisk bliver de alle tre behand
let ens,” siger Per Andersen. Han har opdraget sine børn til 
arbejdsomhed og ordentlighed, og at man arbejder sig op fra 
bunden – i særdeleshed, når man er søn af chefen.

”Alle mine drenge har arbejdet i firmaet, og det har været på 
lige vilkår med alle andre. Særligt med Tommy har det været 
vigtigt, at han lærte det hele at kende. Jeg sendte ham i marken 

Man kan ikke have to 
generaler. Det har jeg hele 
tiden været klar over, at jeg 
måtte lære at acceptere, og det 
har jeg det fint med.
Per Andersen



13

se på omkostningerne, og hvor vi før gennemgik regnskaberne 
en gang om året, er det nu en gang om måneden. Vi kan takke 
krisen for, at vi i dag har en sund virksomhed med fornuftige 
resultater,” siger Tommy og Per Andersen.

FLERE TILLØB TIL GENERATIONSSKIFTE
Med krisen i frisk erindring gik Tommy ’i lære’ hos virksomhe
dens tidligere revisor og nuværende bestyrelsesmedlem. Her 
lærte den kommende direktør at læse og fortolke regnskaberne 
fra bunden. ”Og så begyndte vi for alvor at køre firmaet som en 
rigtig professionel forretning,” siger far og søn.

I 2010 tog familien første gang tilløb til et generationsskifte, 
men valgte alligevel at vente. ”Krisen havde gjort bankerne  
meget forsigtige. De ville have, at jeg personligt kautionerede 
for alt, og den risiko var jeg ikke parat til at tage på det tids
punkt. Jeg havde to små børn og et nybygget hus, og der skete 
jo ikke noget ved at fortsætte, som det var. Firmaet kørte fint, 
og Per havde ikke noget imod at beholde tøjlerne,” siger Tom
my Andersen.

Det næste forsøg kom i 2016. inforevision var i mellemtiden 
blevet revisor og rådgiver, og efter en række med fine regn
skaber var tiden inde. En model blev aftalt, processen gik i  
gang, og i 2019 var generationsskiftet formelt gennemført. 
”inforevision og advokaterne kom med et oplæg over de 
forskellige muligheder, og de forklarede alting i et sprog, som 
vi kunne forstå. Vi var i øjenhøjde, og det gjorde, at vi følte os 
klar, fordi vi kunne gennemskue, hvad vi gik ind til. inforevision 
klarede også papirarbejdet, så vi skulle egentlig bare deltage i 
møderne,” siger Tommy Andersen. Hans far supplerer:

”Jeg tror egentlig, jeg var mere parat dér end første gang. Og 
nu havde jeg også set, at Tommy kunne køre firmaet selv og 

gennemføre dét, han gerne ville. Det er altid dejligt at se sine 
børn lykkes med det, de gerne vil.”

”Generationsskiftet i Per Andersen A/S er et mønster
eksempel på, hvordan man som ejerleder kan fremtidssikre 
sin virksomhed og sin familie gennem grundig forberedelse og 
langsigtet planlægning. Alle var parate og afklarede, da vi satte 
processen i gang, og økonomisk har skiftet været fornuftigt for 
begge generationer,” siger statsautoriseret revisor Per Jensen, 
partner i inforevision.

”MAN KAN IKKE HAVE TO GENERALER” 
Der er ikke sat en dato for Per Andersens sidste arbejdsdag, 
og han har fortsat sin gang i firmaet. I ny og næ kører han en 
eksprestur for Tommy, og ude på lageret har han et værksted, 
hvor han bygger messestande for nogle af sine mangeårige 
kunder. Han har også beholdt sit kontor. Her bor han dør om 
dør med Marianne, der udover at være familievirksomhedens 
bogholder også er hans kone og Tommys mor.

Men direktør er Per Andersen ikke længere: ”Man kan ikke 
have to generaler. Det har jeg hele tiden været klar over, at 
jeg måtte lære at acceptere, og det har jeg det fint med. Jeg er 
slidt efter et fysisk hårdt arbejdsliv, og nu kan jeg lige så stille 
trække mig tilbage,” siger han. 

Hvis man overtager sin fars 
virksomhed for pengenes skyld og 
tror, at det hele kommer af sig selv, 
skal man lade være.
Tommy Andersen

PERS RÅD  

OM GENERATIONS SKIFTE

→  Det vigtigste er indstillingen. At 
man som ejer mentalt indstiller sig på 
at lade næste generation tage over og er parat til at 
acceptere deres ledelses stil. Man skal øve sig i at 
give slip – og så gøre det. 

→  Hvis du ikke tror på, at næste generation har 
evnerne til at gøre det lige så godt eller bedre end 
dig, så lad være med at gå den vej. Så vil du aldrig 
komme til acceptere den måde, det bliver kørt på,  
og så opstår konflikterne.

infoupdate 2020
Kundecase – Per Andersen A/S
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IT-REVISION
– NÅR DU SKAL DOKUMENTERE  
PROCEDURER OG DATABEHANDLING

Flere og flere databehandlere og itserviceleverandører efter
spørger uafhængige itrevisionserklæringer. Dermed kan man 
dokumentere over for kunder og samarbejdspartnere, at man 
lever op til reglerne for behandling af personfølsomme data, og 
at virksomhedens itprocedurer fungerer, som de skal.

ERKLÆRINGER EFTER INTERNATIONALE 
STANDARDER
inforevisions certificerede itrevisorer løser hurtigt og effektivt 
alle typer erklæringsopgaver efter de internationale standarder 
ISAE 3000 og ISAE 3402. 

ISAE 3000 – generelt
Vi udarbejder en erklæring med høj grad af sikkerhed. Den kan 
fx bruges, når kunder, samarbejdspartnere eller andre efter
spørger dokumentation for jeres kontroller i forhold til databe
skyttelsesloven, jeres informationssikkerhed eller kundespeci
fikke sikkerhedskrav.

ISAE 3000 – databehandlere
Vi udtaler os her med høj grad af sikkerhed om de tekniske og 
organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, I som databehand
lere har indført for at beskytte de oplysninger, I håndterer på 
vegne af jeres kunder. 

ISAE 3402 – it-serviceleverandører 
Denne erklæring afgiver vi, hvis du er itserviceleverandør – fx 
hosting, opbevaring af data for andre eller levering af Software 
as a service (SaaS). 

Vi udtaler os med høj grad af sikkerhed om, at jeres beskrivel
se af ydelser og informationssikkerhed er retvisende, at de 
generelle itkontroller og applikationskontroller er udformet 
hensigtsmæssigt (Type I), og at kontrollerne har fungeret 
tilfredsstillende i den periode, erklæringen omhandler (Type II). 

ISAE 3000
ISAE 3402

ET KOMPETENT OG 
ERFARENT TEAM  

To af inforevisions partnere 
udgør kernen i det team, der 
udarbejder iterklæringer af høj 
kvalitet. John Richardt Søbjærg 
er statsautoriseret revisor med 
mange års erfaring i at afgive 
revisorerklæringer, og Simon 
Okkels er Certified Information 
Systems Auditor™ (CISA®). 



Simon Okkels  
Partner, CIO, Certified Information 
Systems Auditor™ (CISA®)  
2171 9925 
so@inforevision.dk

John Richardt 
Søbjærg  
Partner, statsautoriseret revisor 
2421 1571 
jr@inforevision.dk

HVILKEN TYPE ERKLÆRING?

Type 1: En erklæring om, at jeres ydelser fungerer som beskrevet og er udformet hensigtsmæssigt ... 

Type 2: … og at kontrollerne fungerer effektivt.

Output:

Risikovurdering og  politik

Organisering af informations
sikkerheden

Driftssikkerhed

Styring af informations
sikkerhedsbrud

ISAE 3402
itservice 

leverandører

Omfatter forretnings  gangene i de itfunktioner, 
der styrer eller kan påvirke virksomhedens 
finansielle rapportering.

Fokusområder:

Behandling 

Tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger

Sletteprocedurer

ISAE 3000
Databehandlere 

/generelt

Omfatter et konkret område, fx persondataloven, 
bogføringsloven eller sikkerheds standarder.

Fokusområder:

inforevision har bl.a. løst erklærings opgaver for:

→  Dialogue One A/S
→  Cobblestone A/S
→  Master International A/S
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VI STYRKER 
dig og din virksomhed

Vi har kunder i mange brancher og  
størrelser – fra den lille håndværks
virksomhed med få ansatte til soft ware
firmaet med flere hundrede ansatte – og 
vi møder hver og én med engagement, 
professionalisme, hjælpsomhed og uhøj
tidelighed.

VI STILLER SKARPT OG  
ZOOMER UD 
Som fagfolk og specialister mestrer vi 
både lup og kikkert. Vi stiller skarpt på 
dét, der er vigtigt for dig og din virksom
hed at få hjælp til lige nu – og vi zoomer 
ud for at se potentialer og perspektiver 
på længere sigt. På den måde kan vi 
styrke og understøtte virksomhedens 
udvikling, vækst og fremtidsdrømme.
VIDT FORGRENET NETVÆRK  

I IND- OG UDLAND 
Ofte samarbejder vi med advokater,  
banker og kapitalfonde, og som kunde  
får du adgang til vores vidt forgrenede 
netværk af specialister og fagfolk i  
mange brancher. Har du brug for råd
givning og bistand, der rækker ind eller 
ud over Danmarks grænser, er vi med
lem af UHY – et internationalt netværk  
af uafhængige revisions og konsulent
firmaer i mere end 100 lande.

AKTIVE OG ENGAGEREDE 
MEDARBEJDERE 
Hos os møder du dygtige, veluddannede 
medarbejdere, der engagerer sig i din 
virksomhed og dét, der tæller for dig. De 
ledende partnere involverer sig aktivt 
og sikrer, at du får den rådgivning og 

service, du søger – og du får selvfølgelig 
en fast kontaktperson.

SAMARBEJDE, DER SKABER 
VÆRDI 
Vi kan takke vores tusindvis af kunder 
for den udvikling, vi har oplevet gennem 
årene, og vi er utroligt stolte af vores 
mange langvarige kunderelationer. 
Samtidig er det en stor fornøjelse hvert 
år at sige velkommen til nye, spændende 
kunder og etablere et samarbejde, der 
skaber værdi med det samme og bærer 
frugt i mange år.

inforevision er et revisions og konsulenthus med speciale i mindre  
og mellemstore virksomheder og deres ejerledere. 
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MEDARBEJDERE

OMSÆTNING

FAKTA OM 
INFOREVISION

MIO. KR.

+120
ÅRLIG VÆKST

10 %

1986
ETABLERINGSÅR
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VORES VÆRDIER
Vi har en flad organisationsstruktur med korte kom
munikationsveje, og vi er over for hinanden, som vi 
er over for vores kunder: Professionelle, engagerede, 
hjælpsomme og uhøjtidelige. Vi synes, det gør vores 
virksomhed til noget særligt.

Gode rammer og vilkår for medarbejderne er grundlæg
gende for vores måde at drive virksomhed på. Derfor 
står trivsel, motivation og balance mellem arbejdsliv og 
privatliv højt på vores agenda. 

3.100
KUNDER

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

Vi deler vores viden, er nysgerrige og 
finder mening i at stille op for andre.

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

Vi sætter en ære i at have styr på 
tingene og orden i penalhuset.

infoupdate 2020
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Kernen i inforevision er revision, regnskab og finansiel rådgivning, og som konsulenthus har vi en hel 
palet af ydelser og specialistkompetencer, som vi inddrager efter behov i skræddersyede løsninger.

YDELSESOVERSIGT 
Et hus med mange kompetencer

infoupdate 2020
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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 
statsautoriseret 
revisor 

Dennis Deis

Partner og 
cand.merc.aud.

Michael 
Dam-Johansen 

Partner og 
statsautoriseret 
revisor 

Mads
Kjærsgaard

Partner og
cand.merc.aud.

Simon Okkels

Partner og 
itchef

Kenny Madsen

Partner og
statsautoriseret 
revisor

Mark Schneekloth 
Jensen

Partner og 
statsautoriseret 
revisor

Bo Risom Jensen

Partner og 
cand.merc.aud.

Per Jensen

Partner og 
statsautoriseret 
revisor

Simon Morthorst

Partner og 
statsautoriseret 
revisor

Søren Moesgaard

Partner, 
HRdirektør og
statsautoriseret 
revisor

Thomas Barslund

Partner og 
statsautoriseret 
revisor

Tore Kolby

Partner og 
statsautoriseret 
revisor

Sten Pedersen

Partner og 
statsautoriseret 
revisor

Ulrik Christensen

Partner og 
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Reyes Jensen

Partner og 
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 www.inforevision.dk

Mød inforevisions partnere

Kontakt os og hør, hvad vi kan hjælpe med. Vi er altid klar til et uforpligtende møde  
eller en snak over telefonen.

NYHEDSBREV 

Viden, inspiration og gode råd fra 
husets eksperter ca. 10 gange om året.

inforevision.dk/nyhedsbrev

FØLG OS

 linkedin.com/company/inforevision
 

 facebook.com/inforevision

   instagram.com/in

Buddinge

Buddinge Hovedgade
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