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Forord 

Opgaven er udarbejdet i forbindelse med vores afgangsprojekt på HD-R studiet og har til formål 

at give læseren et indblik i den problematik, der er i forbindelse med et generationsskifte. 

Opgaven tager både stilling til den markedsmæssige situation, de juridiske og økonomiske 

forhold og de personlige overvejelser - både de bløde og hårde værdier. 

Vi har valgt emnet generationsskifte, da undersøgelser viser, at mange mindre virksomheder 

står overfor et generationsskifte inden for de næste 10 år, men ikke har en strategi. Derudover 

har vi i undervisningen beskæftiget os med emnet og berørt problemstillinger omkring et 

generationsskifte. Vi håber derfor på at kunne give et bedre overblik over emnet 

generationsskifte. 

1. Indledning 

”Ny undersøgelse viser, at 62 pct. af de mindre virksomheder skal ejerskiftes inden for de 

næste 10 år. Alligevel mangler 40 pct. af dem en strategi for ejerskifte. Det kan koste dyrt for 

virksomhederne og for Danmark, vurderer eksperter”1 

Begrebet generationsskifte har i de senere år ændret karakter fra at være et aldersbetinget 

begreb, til en opfattelse af sin virksomhed som et aktiv, der skal overdrages til en ny ejer. 

Generationsskifte er derfor ikke noget entydigt begreb2 og ses ofte anvendt om enhver situation, 

hvor en virksomhed, på grund af død, alder eller ønske om pension, overdrages til en ny ejer.  

Det er altså blevet mere naturligt at tænke på sin virksomhed som et aktiv, man forvalter i en 

given periode, indtil det kan betale sig at overdrage til en ny ejer, helt eller delvist. Derfor er det 

også vigtigt at have en strategi for, hvad der skal ske med denne, da det ellers kan koste én 

dyrt i forbindelse med dårlig timing eller manglende rådgivning. 

Undersøgelser fortæller, at det vil være mest optimalt at tænke ejerskifte ind i de langsigtede 

virksomhedsplaner og udarbejde en sådan strategi for et eventuelt ejerskifte, eller som 

minimum starte planlægningen 10 år før. Der er dog mange barrierer, bl.a. er den største 

barriere manglende afklaring omkring virksomheden økonomiske værdi, hvorfor det er vigtigt at 

foretage en såkaldt værdiansættelse. Denne barriere rammer ca. 40 pct., hvilket indikerer 

hvorfor der er så hårdt brug for større fokus på emnet. En anden barriere er, ifølge 34 pct. af 

                                                 
1 http://www.ebst.dk/nyheder/143059 
2 http://www.skm.dk/publikationer/udgivelser/1779/1781/ 
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ejerne, at de ser ejerskifte som et alderdomstegn, selvom undersøgelser viser, at kun en 

femtedel forventer at gå på pension efter ejerskiftet3. 

Ved et generationsskifte bør virksomhedsejeren gøre sig mange tanker omkring de forskellige 

faser. Typisk vil et generationsskifte nemlig ske over en årrække, da en sådan beslutning nøje 

bør vægtes, og der løbende bør foretages opfølgning. I sin helhed bør det tidsmæssige 

perspektiv prioriteres højt. 

Ved styring af virksomheden bliver beslutningerne ofte inddelt i tre faser4, hvor de strategiske 

beslutninger oftest har den længste tidshorisont. En sådan strategisk beslutning kan ofte være 

uoverskuelig og kompliceret, og være en udfordring for virksomhedsejeren. Fakta viser, at over 

70 pct. af virksomhedsejere i små- og mellemstore virksomheder ikke har gjort sig tanker om, 

hvorledes et generationsskifte skal gennemføres, dog forventer over 50 pct. af disse, at 

generationsskiftet skal foretages inden for en tidshorisont på 10 år5. 

Et generationsskifte kræver både personlige og familiemæssige overvejelser, og planlægningen 

op til et generationsskifte kan derfor i meget grove termer deles op i ”Den bløde del” og ”Den 

hårde del”, hvor fokus er på henholdsvis behovet fra ejerens synsvinkel og hans familie, og det 

skattemæssige, juridiske og finansielle perspektiv6. I praksis bør disse to områder balancere, før 

et endeligt generationsskifte kan tilgodese alle parter, hvilket er en af hovedudfordringerne for 

de involverede rådgivere. I de indledende overvejelser til generationsskiftet bør 

virksomhedsejeren vurdere, om virksomheden har en fremtid i markedet, hvem der skal lede 

virksomheden, og om der er balance mellem de bløde og hårde værdier inden for 

generationsskiftet. 

1.1 Problemformulering 

Under hensyntagen til nylig undersøgelse, hvordan skal generationsskiftet af Naan A/S 

foretages, med henblik på at overdrager, Birgitte og erhververs, Susannes personlige og 

økonomiske forhold optimeres samlet set?  

Undersøgelsesspørgsmål: 

 Hvilke relevante omstruktureringsmodeller vil være optimale at benytte ved den 

strukturelle optimering og klargøring af selskabet inden generationsskiftet? 

 Hvilken generationsskiftemodel bør benyttes ved generationsskifte af Naan A/S? 

                                                 
3 http://www.ebst.dk/nyheder/143059 
4 Worre, Zakken (1991) Budgettering i chefperspektiv. København: Civiløkonomernes Forlag (1978) side 44-47. 
5 KPMG ErhvervsBarometret - De færreste har en plan - juli 2007 side 2. 
6 Deloitte Generationsskifte af virksomhed, 6. udgave 2010 side 10 
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1.2 Disposition 

I forbindelse med vores afhandling, har vi udarbejdet og benyttet nedenstående disposition, 

som er anvendt som grundlag for opgavens opbygning, og som i hovedtræk illustreret forløbet. 

 
Figur 1 – Disposition over opgavens forløb (egen tilvirkning) 

Opgaven, herunder ovenstående dispositionsforløb, skal læses som en samlet proces for et 

generationsskifte og består af 5 overordnede områder. 

Første del består af kapitel 1, 2, 3 og 4, hvor vi fremstiller problemstillingerne omkring et 

generationsskifte og præsentere vores selskab Naan A/S. Efter en kort præsentation af Naan 

A/S samt de involverede personer, foretages en analyse af selskabets attraktivitet og 

salgbarhed på marked, som senere bruges i forbindelse med værdiansættelsen af selskabet.  

Anden del består af kapitel 5 og 6, hvor de skattemæssige regler, der benyttes i forbindelse 

med generationsskiftet, beskrives. Herefter værdiansættes Naan A/S med udgangspunkt i 

cirkulæret af 17. november 1982 samt TSS cirkulærerne 2000-09, 2000-10 og 2000-05. Disse 

bruges videre i forbindelse med arbejdet omkring omstruktureringsmodellerne. 

Tredje del består af kapitel 7, hvor vi præsentere og beskriver de tre omstruktureringsmodeller, 

tilførsel af aktiver, aktieombytning og spaltning som senere danner baggrund for vores 

forestående generationsskifte.  

Fjerde del består af kapitel 8, hvor to generationsmodeller herunder, AB modellen og 

overdragelse af aktiver med succession, beskrives, da vi mener at disse med fordel kan 

Overordnet henvises der løbende til afgørelser, bindende svar el. lign. 

og til sidst konkluderes der på de opstillede problemstillinger.

Indledende analyser:

‐ Indledning

‐ Problemformulering

‐ Beskrivelse af         
selskabet, Naan A/S 

‐ Introduktion til 
generationsskifte

‐ Omverdensanalyse

Værdiansættelse:

‐ Beskatningsregler

‐ Cirk. 17/11‐1982

‐ TSS cirk. 2000‐10

‐ TSS cirk. 2000‐05

‐ TSS cirk. 2000‐09

Omstrukturering:

‐ Tilførsel af aktiver

‐ Aktieombytning

‐ Spaltning

Generationsskifte ‐
modeller:

‐ A/B modellen

‐ Overdragelse af  
aktier med 
succesion

Valg af generations 
‐ skiftemodel:

‐ Sammenligning af 
generationsskifte ‐
modeller

‐ Konklusion
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benyttes af Naan A/S. Disse modeller vil være med til at finde frem til det optimale 

generationsskifte, som vi vil fremlægge for Naan A/S. 

Femte og sidste del af opgaven, vil være en konklusion, hvor der lægges op til hvad den 

optimale generationsskiftemodel, for Naan A/S vil være.  

Casen er skrevet, opsat og gennemgået i fællesskab, men udarbejdelse og skrivning af de 

enkelte områder, har været opdelt. Det vil sige at vi har været ansvarlige for delelementer af 

casen, herunder for informationssøgning og indhold. Opdelingen er vist nedenfor: 

 
Figur 2 – Oversigt over udført arbejde med casen (egen tilvirkning) 

1.3 Afgrænsning 

Et generationsskifte er relevant for alle former for virksomheder, men i vores hovedopgave 

tager vi kun udgangspunkt i selskabet Naan A/S, som er et mellemstort hovedaktionærselskab 

inden for produktion af designertøj. Vi skal gøre opmærksom på, at der kun behandles 

hovedaktionærforhold, hvor hovedaktionæren ejer hele selskabskapitalen. 

Opgavens brug af lovtekster, cirkulære og anden lovgivning henviser primært til aktie- og 

anpartsselskaber, hvorfor vi afgrænser os fra andre virksomhedsformer. Ligeledes tages der 

udelukkende udgangspunkt i TSS cirkulærerne nr. 185 af 17. november 1982, nr. 2000-10, nr. 

2000-09 samt nr. 2000-05 til brug for værdiansættelsen. 

Opgaven henvender sig til aktie- og anpartsselskaber, og der afgrænses fra alle andre 

virksomheds- og selskabsformer. 

Annica B. Colmorten

Indledende analyse:

• Præsentation af Naan A/S
• Introduktion til generationsskifte
• Porters Five Forces

Omstrukturering:

• Tilførsel af aktiver
• Aktieombytning
• Spaltning

Generationsskiftemodeller:

• A/B modellen

Nadia L. Jensen

Indledende analyse:

• Forord og indledning
• Disposition
• Metode
• Målegruppe
• Kildekritik
• Pestel

Værdiansættelse:

• Beskatningsregler
• Cirk. 17/11-1982 
• TSS cirk. 2000-10
• TSS cirk. 2000-05
• TSS cirk. 2000-09

Generationsskiftemodeller:

• Overdragelse af aktier med 
succession

Fælles

Indledende analyse:

• Problemformulering
• Afgrænsning
• SWOT

Omstrukturering:

• Delkonklusion

Valg af generationsskifte 
model:

• Sammenligning af 
generationsskiftemodeller

• Konklusion
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I det tilfælde hvor goodwillcirkulæret af 28. marts 2000 ikke er anvendeligt, tages der i praksis 

udgangspunkt i en udstedt vejledning fra SKAT, herunder cirkulære af 21. august 2009 

omhandlende ”Transfer Pricing, kontrollerede transaktioner og værdiansættelse”. Det kan 

nemlig i enkelte tilfælde, ved værdiansættelse af goodwill, være nødvendigt at anvende mere 

avancerede beregningsmetoder end dem, som TSS cirk. 2000-10, er bygget op omkring, her 

tænkes på fremtidig budgettering og nærmere brug af DCF-modellen. Modellen er en 

indkomstbaseret værdiansættelses model, hvor værdien af et selskab opgøres som den 

tilbagediskonterede værdi af de forventede fremtidige frie pengestrømme, der kan henføres til 

det pågældende værdiansættelsessubjekt. Da denne model er yderst avanceret at bruge og 

sjældent ses anvendt i praksis, har vi dog valgt at afgrænse os fra brugen af denne og blot sat 

os ind i elementerne. 

I forbindelse med afskrivninger af bygninger afgrænser vi os fra at skrive om afskrivninger på 

delvist erhvervsmæssig benyttede bygninger og installationer, da vi i casen har at gøre med en 

100 pct. erhvervsmæssigt benyttet afskrivningsberettiget ejendom. Ejendommen er anskaffet 

efter 1993, hvorfor vi ikke behandler love og regler om ejendomme anskaffet før 1993. 

Vi afgrænser os fra at skrive om skattepligtig omstrukturering, idet dette vil udløse en større 

beskatning. Vi afgrænser desuden os fra fusion da selskabsstrukturen kun består af et selskab, 

hvorfor dette ikke er relevant for opgaven. 

Vi vil udelukkende behandle nationale omstruktureringer og de skattemæssige konsekvenser 

heraf. Der har aldrig været underskud i selskabet, hvorfor de skattemæssige konsekvenser 

omkring fremførselsberettiget underskud ikke behandles nærmere. 

Opgaven bygger kun på problemstillinger, som er beskrevet i problemformuleringen, hvilket vil 

sige, at der vil være områder inden for skatteretten, som er relateret til omstrukturering, 

herunder fusion som vi har valgt ikke at have med. 

Vi har ikke beskrevet ABL § 36 stk. 3 nærmere i casen, da denne lov kun benyttes i det tilfælde, 

hvor ABL § 36 stk. 1 og stk. 2 ikke kan anvendes. Dette er ikke tilfældet i casen, hvorfor vi ikke 

benytter ABL § 36 stk. 3. 

Hovedopgaven afgrænser sig fra lovforslag, der er blevet stillet til høring eller behandling samt 

lovforslag, der er endeligt vedtaget efter den 1. september 2011. 

1.4 Metode  

I casen er der taget udgangspunkt i et eksisterende selskab, hvor flere tilrettelser er foretaget. 

Dette bevirker, at vi kommer så tæt på den virkelige verden som muligt samt er med til at sikre, 
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at vi får et selskab, som kan benyttes i forbindelse med vores eksakte problemstilling. Casen er 

ligeledes bygget op over gældende lovgivning, lovbekendtgørelser, cirkulære, domme og 

artikler og publikationer udgivet af de større revisionsselskaber, herunder Deloitte og KPMG.  

Den anvendte teori er fra fagene erhvervsøkonomi, skat, erhvervsbeskatning samt 

erhvervsøkonomisk metode, og for at opnå den ”røde tråd” i casen er denne inddelt i 5 områder.  

Første del består af indledning og problemformulering, herunder de problemstillingerne casen 

er opbygget omkring. En kort beskrivelse af selskabet Naan A/S med det forestående 

generationsskifte, en kort introduktion til emnet generationsskifte samt en omverdensanalyse, 

som er til for at belyse selskabets attraktivitet og salgsbarhed. For at analysere markeds- og 

konkurrencesituationen tages der udgangspunkt i PESTEL, Porters Five Forces samt SWOT. 

PESTEL beskriver, hvilke faktorer der yder indflydelse på branchen. Porters Five Forces tager 

udgangspunkt i en analyse af konkurrenceintensiteten ved belysning af adgangsbarrierer, 

herunder de konkurrencemæssige forhold, hvor PLC-modellen benyttes, substitutter, kunder, 

leverandører og den interne rivalisering i branchen. Til sidst anvendes SWOT-analysen til en 

opsamling af de vigtigste faktorer, der yder påvirkning af Naan A/S. 

Anden del tager udgangspunkt i de gældende beskatningsregler, som vi benytter os af i casen 

samt værdiansættelse af Naan A/S. Her værdiansættes aktierne efter henholdsvis cirk. 1982 af 

17. november 1982 samt TSS cirk. 2000-09 af 28. marts 2000. Herudover værdiansættes 

poster af relevans for vores generationsskifte, goodwill og fast ejendom. 

 Tredje del omfatter klargøring inden generationsskiftet, herunder omstrukturering af selskabet. 

Dette vil blive fremlagt på baggrund af tre forskellige scenarier - tilførsel af aktiver, 

aktieombytning og spaltning. 

I fjerde del udarbejdes de generationsskiftemodeller, som vi anser for relevante i forhold til 

familieoverdragelsen, herunder A/B modellen og overdragelse af aktier med succession. A/B 

modellen benyttes oftest i situationer, hvor den indtrædende aktionær oftest kan betale en del af 

overdragelsessummen. Den anden model oftest benyttes i situationer med illikvide 

generationsskifter, hvor det kan være nødvendigt med en fuld gaveoverdragelse. 

Til sidst, i femte del konkluderes der på opgaven, hvor der lægges op til hvad den mest 

optimale generationsskiftemodel vil være i denne situation. Derudover samles der løbende op 

på delkonklusionerne, hvor problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål besvares. 
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1.5 Målgruppe 

Casens primære målgruppe er de personer, der står og skal generationsskifte, hvorfor vi prøver 

at nå netop de personer, der står i situationen og udarbejder derfor casen, på baggrund af at 

folk udefra skal kunne forstå vores materiale. 

Dog stiller opgaven som en forudsætning, at læseren har en generel økonomisk forståelse og 

er i stand til at sætte sig ind i grundlæggende økonomisk tænkning og modeller. 

Opgavens sekundære målgruppe vil være de studerende, undervisere og censorer med 

interesse for emnet, inden for behandling af generationsskifte såvel på det skattemæssige som 

på det personlige plan. 

1.6 Kildekritik 

Lærebøgerne bruges til at beskrive og underbygge den teori, der anvendes i opgaven. Disse er 

forholdsvist objektivt skrevet og stiller sig kritisk overfor virksomhedernes anvendelse af teori, 

men er naturligvis subjektive i form af forfatternes vægtning af stoffet, hvilket betyder, at det er 

nødvendigt at forholde sig kritisk til disse betragtninger. Som yderligere baggrundsstof for 

opgaven er publikationer for de større revisionsselskaber benyttet. Disse kan klart fremstå som 

en salgsreklame, hvorfor man ligeledes bør forholde sig kritisk overfor enkelte forhold. Desuden 

er der gjort brug af avisartikler, fondsbørsmeddelelser og alm. internetsøgning, som man 

ligeledes skal stilles sig kritisk overfor. Gældende lovgivning, cirkulærer, bindende svar mv. bør 

man ikke forholde sig kritisk overfor på samme måde som andet materiale, da dette er 

gældende lov og dermed ikke kan skrives subjektivt. 
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2. Præsentation af Naan A/S 

Naan A/S ejes 100 pct. af Birgitte Jensen og blev stiftet i 1978 ved et kontantindskud på 

nominel kr. 500.000 til kurs 100. Naan A/S producerer dametøj og begyndte for 32 år siden at 

designe tøj til en overkommelig pris. Deres mål er at fremstille tøj af kvalitet, som også lever op 

til den moderne forbrugers krav men samtidig til en fornuftig pris. Siden de startede op, har de 

oplevet en støt stigende interesse for deres produktsortiment og er i dag godt etableret på det 

danske marked. Tøjet bliver produceret på fabrikker i Østen, hvor alt varekøb foretages. 

Naan A/S råder over en større ejendom, nærmere et etagebyggeri, hvor 45 pct. anvendes til 

produktion og butik, og de sidste 55 pct. anvendes til udlejning til tredjemand, hvorfor denne del 

ikke burde være afskrivningsberettiget. Med henvisning til afgørelsen, SKM 2002,3 ØRL, om 

hvorvidt en udlejningsejendom ansås for værende afskrivningsberettiget eller ej i det tilfælde, at 

lejer anvendte lokalerne til erhvervsmæssige afskrivningsberettigede formål, var ejendommen 

100 pct. afskrivningsberettiget. Dette er også tilfældet i Naan A/S situation, hvorfor ejendommen 

er 100 pct. afskrivningsberettiget. 

2.1 Familien 

Birgitte Jensen (benævnt Birgitte) er hovedaktionær i Naan A/S, og styrer samtidig den daglige 

ledelse i selskabet. Birgitte er 61 år, skilt og har 2 børn, Susanne Tribler (benævnt Susanne) på 

33 år og Henrik Jensen (benævnt Henrik) på 25 år.  

Susanne er gift med Christian, og arbejder til dagligt i selskabet, hvilket hun har gjort de seneste 

femten år. Hun har både figureret på lageret og i økonomiafdelingen og er nu økonomichef. 

Som helt ung arbejdede hun i butikken som almindelig butiksassistent, hvorfor hendes 

kendskab til forretningen er stor. Susanne har i mellemtiden taget en lederuddannelse samt 

taget fag inden for økonomi og regnskab og har altid haft stor interesse foretagendet. Det er 

derfor et naturligt valg for Birgitte at lade datteren overtage Naan A/S. 

Henrik er havbiolog og bor i Tarm. Henrik arbejder ikke i selskabet og et generationsskifte, hvor 

det fra Henriks side kræver involvering i driften, er ikke i hans interesse. Omvendt forventer han 

at indgå i en form for en arv eller fordeling af formue, men vil naturligvis ikke modsætte sig det 

forestående generationsskifte.        

2.2 Selskabets situation 

Birgitte har haft selskabet i over 32 år og har i sinde at gå på pension inden længe. I den 

forbindelse skal hun have videreført foretagendet, hvorfor Birgitte har valgt at overdrage 
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selskabet til sin datter. I den forbindelse skal der foretages et generationsskifte, hvor samtlige 

aktiver og passiver i selskabet skal værdiansættes, så overdragelsen sker til markedspris. 

Selskabet har haft nogle gode resultater de seneste 5 år, hvilket ses af nedenstående oversigt, 

hvor årets resultat har været konstant stigende, hvilket skyldes selskabets positive udfald af 

finanskrisen. Det skyldes, at selskabet netop har fået de kunder, som ikke længere havde råd til 

det dyrere tøj, hvorfor selskabet i 2010 har generet mere omsætning end set før. Dette har gjort 

sig synligt i overskudsgraden, som viser selskabets indtjeningsevne. Selskabet må derfor siges 

at være i en gunstig situation. Selskabets samlede resultatopgørelse og balance ses i bilag 1. 

 

2.3 Overdrager 

Overdrageren er Birgitte, som også står for den daglige ledelse. Selskabet betyder meget for 

hende, hvorfor det altid har været i hendes interesse, at det skulle leve videre, selvom hun gik 

af.  Birgitte forventer først at gå på pension, når generationsskiftet er fuldt gennemført, da hun 

ønsker at være aktivt med under hele forløbet  

2010 2009 2008 2007 2006

Resultatopgørelse:

Nettoomsætning .............................. 5.437.426 5.269.312 4.597.175 3.984.228 3.338.846

Bruttofortjeneste/‐tab ..................... 4.436.170 4.268.056 3.595.919 2.982.972 2.337.590

Driftsresultat .................................... 1.746.917 1.522.918 1.011.408 481.725 422.716

Finansielle poster, netto .................. ‐446.526 ‐313.389 ‐162.112 ‐156.322 ‐263.808

Resultat før skat ............................... 1.300.391 1.209.529 849.296 325.403 158.908

Årets resultat ................................... 975.293 907.147 636.972 244.052 114.414

Balance:

Balancesum ...................................... 22.204.568 21.735.412 19.681.211 15.706.678 15.675.958

Egenkapital ...................................... 14.306.674 13.531.381 11.874.234 11.137.262 10.493.210

Nøgletal i %:

Forrentning af egenkapital ............... 9% 9% 7% 3% 2%

Aktivernes omsætningshastighed .... 24% 24% 23% 25% 21%

Overskudsgrad ................................. 32% 29% 22% 12% 13%

Afkastningsgrad ............................... 8% 7% 5% 3% 3%

Soliditetsgrad/egenkapitalandel ...... 64% 62% 60% 71% 67%
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Birgitte lever et liv med dyre vaner, hvorfor et generationsskifte, hvor selskabet overdrages 

uden vederlag, ikke vil være attraktivt. Birgitte har en pension på t.kr. 500 til at sikre sig i 

fremtiden, hvorfor det økonomiske aspekt spiller en stor rolle i overvejelserne omkring 

generationsskiftet, hvorfor Birgitte naturligvis er interesseret i, at generationsskiftet fremkommer 

som en form for yderligere sikring af hendes pension. Selskabet har på nuværende tidspunkt en 

egenkapital på t.kr. 14.306, hvorfor størstedelen af Birgittes samlede formuefordeling kommer 

fra selskabet. Desuden har Birgitte en bolig som er fuldt afbetalt, hvorfor der her ligger en 

friværdi på t.kr. 4.000. Den samlede formue før generationsskiftet vil være t.kr. 18.806. 

Nedenstående er opstillet formuefordelingen før og efter generationsskiftet. 

  

Figur 3 - Formuefordeling før (egen tilvirkning) 

For at sikre Birgitte og hendes pension ved generationsskiftet, og at overdragelsen til Susanne 

sker på markedsmæssige vilkår, har Birgitte bedt sin revisor om hjælp, da der er tale om en 

vanskelig proces, dels omkring det skattemæssige aspekt og af hensyn til Susanne og Henrik. 

Revisoren har gjort Birgitte opmærksom på, at der er mulighed for at foretage en 

omstrukturering, således at Birgitte fortsat kan varetage ejendommen og dermed løbende sikre 

sin pension ved lejeindtægterne, herunder leje fra Naan A/S, som vil skulle leje sig ind i 

lokalerne fremadrettet. Dette er en mulighed ved spaltning af det oprindelige selskab, således at 

kun driften overdrages til Susanne. Dette vil resultere i en noget lavere handelsværdi, hvilket 

bevirker, at overdragelsen vil forekomme Susanne lettere rent økonomisk. 

76%

21%

3%

Formuefordeling før

Selskab

Bolig

Pensionsopsparing
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Figur 4 - Formuefordeling efter (egen tilvirkning) 

Birgitte ønsker som minimum, i forbindelse med generationsskiftet, at opnå en salgspris på t.kr. 

5.000 ved salget af selskabet. I forbindelse med salget ønsker Birgitte ligeledes at beholde 

ejendommen, som på nuværende tidspunkt står til t.kr. 7.400 i selskabet. Den private bolig vil af 

naturlige årsager udgøre en større del af hendes samlede formue, idet den samlede formue er 

en smule mindre i forhold til før generationsskiftet. Den samlede ønskede formue vil da udgøre 

t.kr 16.900.  

2.4 Erhverver 

Susanne er 33 år og er som sagt gift med Christian og har to børn. Susanne har stor interesse i 

at videreføre familieforetagendet og er derfor glad for idéen om et generationsskifte. Susanne 

har, i den tid hun har arbejdet for Naan A/S, fået stor kendskab til selskabet, samt skabt en god 

kontakt til selskabets leverandører, kunder m.m.  

Susanne har ikke meget erfaring med andre brancher eller andre firmaer, da hun kun har haft 

sin faglige udvikling i Naan A/S, hvorfor hun kan have sine tvivl om hvorvidt hun kan videreføre 

selskabet på en ordentlig måde. Susanne mener dog, at hun har så meget erfaring lige netop 

med dette selskab, at hun vil være i stand til at udgøre en alsidig administrerende direktør. 

Da Susanne skal agere som den administrerende direktør, skal hun i nær fremtid efter 

generationsskiftet have ansat en økonomichef, som er hendes stilling d.d. 

Susanne skal ligeledes ud og finde likviditet til at finansiere købet af selskabet og ser det derfor 

som en fordel, at Birgitte har valgt at splitte selskabet, så hun ikke skal finansiere ejendommen. 

44%

24%
3%

29%

Formuefordeling efter

Selskab ‐ ejendom

Bolig

pensionsopsparing

Opsaring ved salg
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3. Introduktion til generationsskifte  

I forbindelse med et generationsskifte er det vigtigt at sætte sig ind i, hvad et generationsskifte 

er, og hvilke vigtige aspekter det indeholder. Vi vil beskrive, hvad et generationsskifte er, hvem 

der har mulighed for at generationsskifte, hvilke mål der kan være, samt hvem der kan 

overtage. Ud fra disse beskrivelser vil vi vurdere, om Naan A/S kan generationsskifte. 

3.1 Hvad er et generationsskifte? 

Et generationsskifte er et ejerskifte af et selskab eller en personlig dreven virksomhed, hvor 

enten selskabet helt eller delvist bliver overgivet til en eller flere nye ejere. Overdragelsen kan 

enten ske til et familiemedlem, en medarbejder eller tredjemand.  

Ved et generationsskifte skal der tages højde for mange aspekter. En væsentlig overvejelse er 

de skattemæssige konsekvenser, da dette har en stor indflydelse på de økonomiske forhold. 

Den avance, der eventuelt opstår ved et generationsskifte og overdragelse af selskabets aktiver 

og passiver, vil udløse en beskatning. Hvis overdragelsen sker til et familiemedlem eller en nær 

medarbejder, kan man i nogle tilfælde udskyde beskatningen ved anvendelse af 

successionsbestemmelserne, hvilket vi kommer nærmere ind på. 

3.2 Egner alle virksomheder sig til at generationsskifte? 

Ikke alle virksomheder egner sig til at blive generationsskiftet. Dette kan blandt andet skyldes 

om virksomhedens eksistensgrundlag er truet, f.eks. om deres varer i fremtiden ikke kan 

afsættes på markedet grundet forældelse el.lign. En anden overvejelse kan være, om den 

nuværende ejer har en så afgørende betydning for indtjeningsgrundlaget, f.eks. som følge af 

knowhow eller tætte forbindelser med kunder og leverandører, at dette vil være af afgørende 

betydning for den fortsatte drift. I det tilfælde vil det tage lang tid at gennemføre et 

generationsskifte, om muligt ikke inden for den fastsatte tidsramme, da erhverver skal skaffe sig 

samme betydning for driften som den tidligere ejer. Har selskabet vist sig at have et ordentligt 

eksistensgrundlag, vil det være egnet til et generationsskifte. Der bør derfor lægges en strategi 

for generationsskiftet i god tid, da dette kan strække sig over en længere tidshorisont.  

En virksomhed der har vist sig at have et eksistensgrundlag, og som skønnes at kunne 

fastholde sit indtjeningsgrundlag, vil være egnet til et generationsskifte. Ejeren af en sådan 

virksomhed bør på et tidligt stadie begynde at overveje et muligt generationsskifte.  
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3.3 Hvilke overvejelser skal man gøre sig ved et generationsskifte? 

Der er mange overvejelser, som bør diskuteres, inden et selskab kan overdrages til næste 

generation, herunder de ”bløde” og ”hårde” værdier. De bløde værdier vedrører det personlige 

og familiemæssige aspekt. Til forskel fra de hårde værdier, som vedrører stillingtagen til de 

skattemæssige, finansielle samt juridiske områder, hvorfor man inden generationsskiftet bør 

have disse overvejelser på plads for nemmere at kunne gennemføre generationsskiftet. Den 

optimale måde at generationsskifte på kan være svær og næsten umulig at finde, hvorfor man 

med en god plan og kompetent rådgivning kan opnå et fornuftigt resultat.  

Når de overordnede strategiske overvejelser er afsluttet og vurderet, skal der foretages en 

analyse af de økonomiske konsekvenser for selskabet. Endvidere skal der laves en analyse af 

de involverede personers økonomi, da skiftet skal være attraktivt for både overdrager og 

erhverver.  

3.4 Målet med et generationsskifte 

Målet med et generationsskifte er bl.a. at finde den optimale erhverver til selskabet og hvem der 

evt. skal tilgodeses ved et muligt salg, så man alt i alt får det bedst mulige generationsskifte. 

Penge er i mange tilfælde det vigtigste element i et generationsskifte, samt det at få overdraget 

selskabet til den rette. De overvejelser, der er i forbindelse med generationsskiftet, bør derfor 

altid tage udgangspunkt i selskabet selv og den fremtidige indtjenings- og udviklingsmulighed.  

3.5 Handlingsplanen 

Generationsskiftet kræver en masse overvejelser og sørger man for at planlægge i god tid, kan 

man oftest altid opnå et resultat, der er optimalt for alle parter. Handlingsplanen bør som 

minimum indeholde nedenstående: 

 Hvem gør hvad, og hvornår skal generationsskiftet ske, og til hvem? 

 Hvordan ser fremtiden ud for selskabet? 

 Hvordan optimeres generationsskiftet? 

 Hvad er selskabets handelsværdi og hvordan finansieres dette? 

 Samt en tidsplan for gennemførsel 
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Når man har udarbejdet en ordentlig handlingsplan, skal man løbende følge op på denne, da 

forudsætningerne for den første handlingsplan kan ændre sig, f.eks. ved lovgivning på skatte- 

og afgiftsområdet eller ændring i de personlige eller økonomiske forhold. 

3.6 Rådgivere 

Som sagt tidligere, er det vigtigt for ejeren at alliere sig med nogle kompetente rådgivere, som 

kan hjælpe selskabet igennem generationsskiftet på den mest optimale måde. Det er helt klart 

en fordel, hvis rådgiveren kender selskabet på forhånd for at kunne give den helt rigtige 

rådgivning.  

De typiske rådgivere i forbindelse med et generationsskifte kan bestå af revisorer, advokater, 

skatterådgivere, bestyrelsesmedlemmer, finansinstitutter og andre relevante partere. 

3.7 Hvem skal overtage selskabet? 

Et generationsskifte kan enten ske til familie, medarbejder eller tredjemand. Da overdragelsen 

af Naan A/S foretages til et familiemedlem, er nedenfor beskrevet de overvejelser og aspekter, 

der er i forbindelse hermed. 

3.7.1 Familiemedlem – bløde værdier 

Beslutter man sig for, at selskabet skal overdrages til et familiemedlem, er der forskellige 

generationsskiftemodeller, der kan vælges. Nedenstående er de mest anvendte: 

 Salg af selskabet til markedsværdi 

 Salg med og uden succession  

 Gaveoverdragelse med og uden succession 

 Kombination af gave og salg med og uden succession 

Senere i opgaven beskrives de skattemæssige konsekvenser ved generationsskifte set ud fra 

både overdragers og erhververs side. 

De bløde værdier, dækker blandt andet over de familiemæssige aspekter, hvor der fra 

overdragers side måske tænkes mere på erhververs fremtidige økonomiske liv i forhold til hvad 

man ville have gjort, hvis salget skulle ske til en tredjemand. 
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4. Omverdensanalyse 

Overdrager bør gøre sig klare tanker omkring sit selskab ved et generationsskifte, og om 

hvorvidt selskabet overhovedet kan sælges, eller om det skal ophøre, når det ikke længere er 

attraktivt at drive. Omverdensanalyse kan blandt bruges i forbindelse med værdiansættelsen af 

goodwill, jf. senere afsnit, hvor vi netop finder frem til den merværdi erhverver skal betale for 

selskabet, i forhold til selskabets salgbarhed og attraktivitet på markedet. Det er derfor vigtigt, at 

der på et tidligt tidspunkt i forløbet foretages en omverdensanalyse af markedet.  

I nedenstående afsnit analyseres Naan A/S ved hjælp af interne- og eksterne analyser. 

Modellerne, som er benyttet, er statiske modeller og giver således kun et øjebliksbillede af 

selskabet og dens omverden, hvorfor modellerne løbende bør revurderes og evalueres gennem 

generationsskifteprocessen. Modellerne bruges til at give en vurdering af, hvor attraktivt 

selskabet er i forhold til markedet, og hvorledes selskabets fremtidsudsigter ser ud, når 

omverdensfaktorerne er taget i betragtning. 

Vi har valgt at benytte PESTEL til brug for analyse af omverdenen og de faktorer, som 

umiddelbart ikke kan påvirkes. Til brancheanalysen benytter vi Porters Five Forces kombineret 

med en PLC-kurve, og endelig bruges SWOT som en konklusion på de forestående analyser.  

4.1 PESTEL analyse 

PESTEL er en analyse af de makrofaktorer og kræfter, der synes at påvirke markedet, som 

Naan A/S befinder sig på. PESTEL beskriver de eksterne faktorer, der yder indflydelse på 

markedet, og som umiddelbart ikke kan påvirkes, og hvis, da kun i ubetydelig grad. Disse 

faktorer øver også en afgørende indflydelse på omsætnings- og udviklingsmuligheder, som 

betyder at virksomheden i mange tilfælde må se sig nødsaget til at indordne sig. Den 

teknologiske faktor er uden betydning i branchen, hvorfor dette ikke behandles. 

4.1.1 Politiske faktorer 

Naan A/S bliver påvirkes af flere politiske beslutninger og tiltag, herunder inden for skattepolitik 

og indenrigs- og udenrigspolitik, der bliver gennemført i såvel Folketinget som EU. I Danmark er 

selskabsskatten lempet inden for de seneste år, således at den er på 25 %, hvilket bør gøre 

Danmark mere konkurrencedygtig overfor flere af de lande som vi normalt sammenligner os 

med, herunder f.eks. Sverige, Norge og Tyskland7. Ændringer i lovgivningen vedrørende moms 

og andre afgifter påvirker også selskabet, og lovændringer vedr. import, told og samhandel i 

                                                 
7 Se bilag 2, Selskabsskattesatser i EU og Norge - 2010 
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øvrigt, i både Danmark samt i de lande, hvor Naan A/S’ handelspartnere er beliggende, er 

faktorer, som påvirker uden at der er mulighed for at kunne påvirke disse beslutningstagere.  

4.1.2 Økonomiske faktorer 

Et konjunkturskifte påvirker forbrugerens adfærd, hvorfor der også ses en stor forskel på købet 

af billigere tøj og det lidt dyrere modetøj. Ved højkonjunktur kan forbrugeren være mere 

tilbøjelighed til at vælge det dyrere modetøj frem for det billigere tøj. Efter en lang periode med 

højkonjunktur, hvor forbruget konstant har været højt, er forbrugertilliden vendt 180 grader, og 

folk er blevet mere skeptiske ved de dystre fremtidsudsigter. Det seneste årti har kulturen i 

samfundet været kendetegnet ved et forbrugersamfund, hvor mindre brugt tøj, uden tøven, er 

blevet smidt ud, og der er blevet købt nyt i stedet for at genbruge. Men nu hvor finanskrisen har 

vist sig fra sin værste side, har forbrugermentaliteten ændret sig. Forbrugeren har indset at der 

ikke er råd til de større indkøb af dyrt modetøj og køber oftere billigere tøj8.   

4.1.3 Sociokulturelle faktorer 

De sociokulturelle faktorer lægger sig ofte op af de økonomiske i denne branche. En forøgelse 

af levestandarden øger købekraften og dermed efterspørgslen på modetøj, og som nævnt 

ovenfor vil forbrugeren dermed være mere tilbøjelig til at købe det dyrere modetøj. Altså vil en 

livsstilsændring spille en stærk rolle på det sociokulturelle plan. 

4.1.4 Miljømæssige forhold 

De miljømæssige forhold kan spille en stor rolle i branchen, da mange tøjproducenter 

importerer deres tøj fra asiatiske fabrikker, som der ikke altid føres kontrol med. Dette kan ofte 

have en negativ effekt på forbrugerne, da man som forbruger afspejler sit køb i ens holdninger. 

Eksempelvis var dette et omdiskuteret emne i 2007, da man fandt ud af, at United Colours of 

Benetton og Esprit benyttede sig af børnearbejde fra de asiatiske fabrikker9. 

4.1.5 Lovmæssige forhold 

De lovmæssige forhold hænger meget sammen med de politiske, idet politiske beslutninger, 

herunder lovmæssige ændringer, vil påvirke industrien. Når det så er sagt vil politiske tiltag, 

som den nye skattereform forhåbentligt sætte gang i forbruget, da der i reformen er lagt op til 

større skattelettelser. Ved at give danskerne et større rådighedsbeløb, håber politikkerne på, at 

det vil sætte gang i købelysten igen og være medvirkende til at vende krisen. Derudover er der 

                                                 
8 http://www.dr.dk/Nyheder/Penge/2008/10/29/023716.htm 
9 http://avisen.dk/toejkaeder-har-elendig-moral_65199.aspx 
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vedtaget to bankpakker, som skal gøre det lettere for virksomheder at låne penge og sikre 

bankerne deres indbyrdes lån og efterfølgende sætte gang i økonomien igen. 

4.2 Porters Five Forces - Brancheanalyse 

For at kunne belyse Naan A/S’ konkurrencesituation og analysere de elementer, der kan 

påvirke et generationsskifte, har vi valgt en Porters Five Forces. Denne analyse fokuserer både 

på selve markedet samt de faktorer, der kan påvirke markedet udefra, hvorfor denne vil give os 

et godt udgangspunkt til en overordnet beskrivelse af konkurrencesituationen for virksomheden. 

4.2.1 Leverandører 

Naan A/S har et relativt lavt antal af leverandører, idet tøjet kun produceres et sted. Det må dog 

siges at være en branche i fuldkommen konkurrence, og at der derfor konkurreres med priserne 

hos leverandørerne, da der er mange udbydere. Dette påvirker leverandørernes forhand-

lingsstyrke, og derfor står Naan A/S i en god situation, når det handler om at finde leverandører. 

Da Naan A/S har eksisteret i mange år, benytter de sig naturligvis af faste leverandører, da de 

gennem mange år har opbygget sig et godt samarbejde og har tillid til disse. Dette gør 

selvfølgelig også, at Naan A/S har en øget forhandlingsstyrke overfor leverandørerne da de kan 

tillade sig at presse på for at få en bedre pris. 

4.2.2 Kunder 

Naan A/S’ kunder består af to slags kundesegmenter, herunder den private person, der køber 

varer i butikken og andre butikker, der køber tøjet til deres sortiment. Det er derfor svært at 

afgøre, om der er afhængighed til de enkelte kunder, da der både er tale om den enkelte 

forbruger der køber et enkelt stykke tøj, og de større kunder med hele ordrer til andre butikker. 

Derfor kan man både anse kundernes forhandlingsstyrke for at være relativt lav samt høj, alt 

efter kundesegment. På den anden side, mht. de private kunder, findes der rigtig mange 

modetøjsbutikker på markedet i dag sammenlignet med for 32 år siden, hvorfor det må anses 

for værende kundernes marked. Dette vil bevirke, at Naan A/S vil blive nødt til at tilpasse sig 

priserne på markedet, så kunderne føler det mest attraktivt at købe netop deres varer. Altså står 

de svagt overfor kundernes forhandlingsstyrke.   

4.2.3 Nye udbydere 

Det er nemt at komme ind på markedet, da der altid er plads til endnu en butik, og den 

almindelig kvinde vil have en vis nysgerrighed over for nye varer. Men på grund af den 

økonomiske krise, der har hersket verden over, hvor bankerne og andre finansieringsinstitutter 
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ikke har villet låne penge ud, vil det være svært at skaffe den nødvendige startkapital, hvor 

markedet som udgangspunkt ikke er så attraktivt. Desuden har Naan A/S skabt sig et godt navn 

inden for dansk design, hvorfor andre nye udbydere ikke ville være den store trussel for dem. 

4.2.4. Substituerende produkter 

Inden for tøjbranchen er der rigtig mange substitutter, især når man taler om forholdsvis billigt 

tøj. Her kan nævnes H&M, Vila, Only og mange flere, som alle er eksisterende substituerende 

varer til Naan A/S. Inden for denne branche handler det meget om design og om man kan 

sælge sig selv i forbindelse med dette. Derfor anses truslen fra substituerende produkter at 

være relativt stor, da Naan A/S konkurrerer med en stor gruppe af ligestillede designs. 

4.2.5 Konkurrencemæssige forhold 

Virksomhedens eksisterende konkurrenceforhold beskriver den eventuelle rivalisering mellem 

de eksisterende udbydere. Et godt udgangspunkt for at forstå konkurrencesituationen og 

konkurrenceforholdende på markedet er ved PLC-modellen, ”Product Life Cycle”, bilag 3. 

Denne model viser de 4 faser, som en vare typisk gennemgår, herunder introduktionsfasen, 

vækstfasen, modenhedsfasen og afviklingsfasen10. Hvor i forløbet varen befinder sig, har stor 

betydning for konkurrencesituationen på markedet, og kan være med til at give virksomheden 

en ide om, hvilken ny strategi der eventuelt skal tages i brug.  

Tøjbranchen vurderes konstant at være i vækstfasen, da moden hele tiden ændrer sig. Derfor 

er det vigtigt at man følger med i modetendenserne og kommer med noget nyt og 

modeskabende, så den enkelte forbruger føler, at de vil købe Naan A/S´ varer frem for 

konkurrenternes. Naan A/S ligger derfor i vækstfasen, da de også konstant udvikler deres varer 

og derved følger med i den tendens, der ligger til markedet. Det marked Naan A/S befinder sig 

på, kan hurtigt udvikle sig til at være i nedgangsfasen, hvis de ikke sørger for at følge 

modetendenserne. 

Udover konkurrencen om varen, kan man synes, at det at have en butik, der sælger tøj, også i 

høj grad handler om service. Ved et højere serviceniveau over for kunderne end ens 

konkurrenter, har den enkelte kunde større tendens til at komme igen og købe yderligere varer i 

butikken.  

                                                 
10 Grundlæggende erhvervsøkonomi, 3. udgave 2005, John Eli Andersen mfl. S. 32 
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4.3 SWOT  

Efter at have analyseret Naan A/S’ omverdensforhold vurderes det, om selskabet er i stand til at 

modstå trusler fra konkurrenter samt udnytte nye muligheder på markedet. Dette gøres ved 

hjælp af en SWOT-analyse, som også kan bruges til at vurdere selskabets salgbarhed. 

Ovenstående SWOT belyser Naan A/S´ situation på markedet.  

Styrker (i virksomheden) S Svagheder (i virksomheden) W 

 Adskillige års erfaring på markedet 

 Troværdig ledelse 

 Sporadisk kundekreds 

 Sporadisk kundekreds 

Muligheder (i omgivelserne) O Trusler (i omgivelserne) T 

 Øget købelyst hos forbrugerne 

 Nye markeder 

 Politiske tiltag som bør forbedre 

danskernes privatøkonomi 

 Eftervirkningerne fra finanskrisen 

 Øgede omkostninger, herunder stigende 

valutakurser for varerne fra østen 

 Sæsonbetonet 

 Konjunkturfølsom 

Figur 5 - SWOT analyse (egen tilvirkning) 

4.3.1 Styrker vs. svagheder 

Naan A/S er stiftet tilbage i 1978 og har derfor mange års erfaring i branchen, hvilket bevirker, 

at ledelsen har et gennemgående kendskab til markedet, de figurerer på, og som derfor giver 

gode forudsætninger for virksomheden. Selskabet har en konjunkturfølsom sporadisk 

kundekreds, hvilket både kan være en styrke og en svaghed. Naan A/S’ kundekreds består af 

den private person og mindre modebutikker. Den private person er ikke en pålidelig kunde, da 

der er mange andre modebutikker, men på den anden side, kan dette også bevirke, at de kun 

handler i Naan A/S´ butikker, af andre sociokulturelle grunde. Naan A/S har ingen købsaftaler 

med de mindre modebutikker, de sælger tøj til, hvilket stiller dem dårligt rent 

omsætningsmæssigt. Virksomheden anses derudover for at være stabil og pålidelig, hvilket 

medfører, at de har fået tætte leverandørsamarbejder. 

4.3.2 Muligheder vs. trusler 

Naan A/S har i forbindelse med finanskrisen haft en øget omsætning - altså en positiv 

påvirkning, da dette har givet forbrugeren en større købelyst. Ved finanskrisens udgang, kan 

Naan A/S miste tidligere kunder, da disse må tænkes at ville gå tilbage til at købe dyrt tøj igen, 

hvorfor vi formoder, at Naan A/S´ omsætning vil falde i takt med dette. Naan A/S kan overveje 

at komme ind på nye markeder og sælge andet end billigere tøj og får på den måde opretholdt 
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en mere stabil kundekreds, men dette vil under alle omstændigheder være en risiko at tage. Til 

sidst er moden sæsonbetonet, hvilket betyder, at Naan A/S konstant er nødsaget til at være 

med på de seneste tendenser. Hvis Naan A/S ikke opfylder dette, kan det betyde tab af kunder.  

4.3.3 Handlingsplan 

Naan A/S planlægger at generationsskifte og en handlingsplanen vil eventuelt være med til at 

sikre, at der på ingen måde efter overdragelsen vil opstå uforudsete omkostninger. Det betyder, 

at afholdelse af ekstraordinære store omkostninger til f.eks. markedsføring eller vedligeholdelse 

mv. vil medføre, at erhverver overtager en velfungerende virksomhed med mindre risiko. 

Derudover vil afholdelse af større omkostninger reducere overskuddet i årene op til 

overdragelsen, hvilket medfører en reduktion i beregning af goodwill. 

4.4 Delkonklusion 

Vi befinder os i en økonomisk svær tid hvor finanskrisen fortsat lægger en dæmper på 

forbruget, og hvor forbrugertilliden er i bund. Det er forhold, som alle påvirker efterspørgslen 

efter billigere alternativer, såsom tøj produceret og designet af Naan A/S. Dette har således, 

utroligt nok, påvirket Naan A/S positivt. For de økonomiske og sociokulturelle faktorer spiller tæt 

sammen og påvirker forbrugernes købekraft. Desuden befinder Naan A/S sig på et mættet 

marked, som ikke anses for værende yderst attraktivt jf. ”Porters Five forces”-modellen. Dette 

må lægges til grund for, at det fortsat er relativt svært at skaffe den fornødne kapital der skal til. 

I forhandlingssituationer med leverandører er Naan A/S i en gunstig situation, idet markedet 

anses for værende købers, og leverandørernes forhandlingsstyrker derfor er minimale. 

Konkurrencemæssigt påvirkes markedet i høj grad, da modetendensen konstant ændrer sig, 

hvorfor det vil være nødvendigt at følge med. Truslen fra substituerende produkter er høj, men 

truslen fra nye udbydere i væsentlig grad er mindre, grundet de høje adgangsbarrierer. 

Kunderne er derimod sværere at afgøre, idet der er tale om forskellige kundesegmenter med 

forskellige forhandlingsstyrker. 

Alt i alt klarer Naan A/S sig godt på markedet, hvilket skyldes, at de har været gode til at 

tilpasse sig konkurrencen og hele tiden følge modetendenserne, og på trods af det mættede 

marked med lav vækst, mener vi at Naan A/S råder over nogle erfaringsmæssige kompetencer, 

jf. SWOT, og økonomiske ressourcer som gør at de har en konkurrencemæssig fordel i forhold 

til konkurrenterne. Selskabets store ulempe er dog, at de står til at miste de mange kunder som 

med tiden, vil få flere penge mellem hænderne igen, for så at spendere disse på dyrere tøj. 

Naan A/S håber selvfølgelig på at tidligere kunde vil være tilbagevendende, men budgettere 

fortsat med et mindre fald i omsætningen. 
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5. Love, regler og bestemmelser 

I forbindelse med et generationsskifte, er der en række love, regler og bestemmelser der 

anvendes ved værdiansættelse og omstrukturering af selskabet og ved valg af optimal 

generationsskiftemodel. Det er derfor væsentligt at opsummere de love, regler og 

bestemmelser, der er i forbindelse med generationsskiftet af Naan A/S, er relevante. Vi har 

beskrevet de væsentligste nedenfor. 

5.1 Selskabets værdi i handel og vandel 

”Værdien af et selskab i drift er resultat af en række subjektive forventninger til det afkast, som 

de pågældende selskaber kan præstere i de kommende perioder og den deraf afledte værdi i 

nutidskroner. Denne værdi kan derfor ikke fastsættes objektivt”11. 

Skattemæssigt skal værdien af et selskab fastsættes til værdien i handel og vandel, benævnt 

handelsværdien, hvilket forstås ved det beløb som aktivet vil kunne indbringe ved et salg på det 

åbne marked. Det kan dog være svært at finde den korrekte værdi, da handelsværdien netop er 

et udtryk for den objektive værdi og skal fastsættes af uafhængige parter med modstridende 

interesser. På den baggrund formodes den værdi, der er fastsat, at være et udtryk for 

handelsværdien. Ved overdragelse til interesseforbundne parter er det derfor grundlæggende et 

problem med værdiansættelsen, hvorfor SKAT har stor fokus på dette. Hvis det netop er 

tilfældet, at handelsværdien er sat for lavt, vil erhverver få overdraget en del af selskabet som 

gave, uden at betale gaveafgift12. Derfor er det fast antaget i praksis, at SKAT, inden for visse 

grænser, har adgang til at korrigere parternes værdiansættelse.  

For at ramme den ”korrekte” handelsværdi har SKAT således udarbejdet vejledende 

retningslinjer for beregning af skattekursen, goodwill, fast ejendom og aktier. Disse cirkulære 

omfatter 1982-cirkulæret samt TSS cirkulærerne 2000-10, 2000-05 samt 2000-09. 

Ved overdragelse med succession, jf. senere afsnit, hvor beskatningen udskydes og erhverver 

overtager overdragers skattebyrde, er det som sagt muligt at reducere handelsværdien med en 

beregnet værdi (passivposten) grundet den skatteforpligtelse, som erhverver overtager. 

5.2 Goodwill 

Der findes to former for goodwill; den erhvervede- og den internt oparbejdede goodwill. Den 

internt oparbejdede goodwill må ikke indregnes som et aktiv, og opgøres først ved 

overdragelsen af selskabet. Værdien måles til et beløb svarende til kostprisen for det overtagne 
                                                 
11 Ejer og generationsskifte af virksomhed, Deloitte s.31 
12 Omtalt senere i afsnittet, og omtales senere i afsnit 7. 
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selskab fratrukket køberens andel af det overtagne selskabs nettoaktiver, målt til dagsværdi på 

anskaffelsestidspunktet – altså den merværdi man er villig til at betale for selskabet. 

Begrebet goodwill er ikke nærmere defineret og lader sig derfor kun beskrive på baggrund af 

praksis13. I praksis er goodwill mere kendt som en merværdi i et allerede etableret selskab, som 

f.eks. en etableret fast kreds af leverandører, kunder, andre forretningsforbindelser og 

knowhow, der kan bære forventninger om den fremtidige indtjening. Overdrages selskabet til en 

ny ejer, vil selskabet nyde godt af denne goodwill, da der allerede vil være en fast 

leverandørkreds mv. 

Erhvervet goodwill kan afskrives fra og med det år, hvor der er aftalt overdragelse, jf. AL § 40, 

stk. 1. Der kan afskrives med op til 1/7 del årligt af anskaffelsessummen, og der kan ikke 

afskrives i afståelsessåret, jf. AL § 40, stk. 4. 

Ved salg af goodwill opgøres en avance, jf. AL § 40, stk. 6, hvor eventuel fortjeneste / tab skal 

medregnes fuldt ud ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst og i den personlige indkomst, 

jf. PSL § 3, stk. 2, nr. 11. Opgørelsen foretages som forskellen mellem afståelsessummen og 

den nedskrevne værdi, svarende til anskaffelsessummen minus samtlige foretagne 

afskrivninger. Er der tale om internt oparbejdet goodwill, vil anskaffelsessummen være 0, hvilket 

vil medføre, at hele afståelsessummen skal medregnes i den skattepligtige indkomst. 

5.3 Fast ejendom 

For at en bygning er afskrivningsberettiget, skal følgende være opfyldt: 

 Bygningen er erhvervet eller opført fuldt færdig til brug 

 Bygningen anvendes til erhvervsmæssig virksomhed 

Afskrivningsgrundlaget for en erhvervsmæssig afskrivningsberettiget bygning skal opgøres ved 

hhv. bygningens værdi, installationer og handelsomkostninger, jf. AL § 45 stk. 2. Køber og 

sælger aftaler indbyrdes, hvordan disse værdier skal fordeles i forbindelse med købsaftalen.  

Bygninger og installationer kan afskrives sammen, jf. AL § 15 stk. 1, men da installationer ikke 

altid har samme levetid som bygninger, skal de i visse tilfælde opgøres hver for sig. Bygninger 

afskrives med op til 4 pct. årligt, jf. AL § 17 stk. 1, hvor installationer varierer alt efter type. Der 

er i Naan A/S udelukkende tale om en 100 pct. erhvervsmæssig benyttet bygning uden 

installationer, hvorfor afskrivninger herpå ikke behandles. Grundens værdi indgår ikke i 

                                                 
13 Skattemæssige afskrivninger, 3. udgave af Søren Bech mfl., side 164 
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afskrivningsgrundlaget, jf. § 14 stk. 3. Derudover findes der særregler for accessoriske 

bygninger, som ikke behandles her. 

Som hovedregel medregnes værditab og -gevinster ikke ved opgørelsen af den skattepligtige 

indkomst, jf. SL § 5, stk. 1 litra a. Dog medregnes den fortjeneste eller det tab, der opstår ved 

afståelse af ejendommen i virksomhedens skattepligtige indkomst, jf. EBL § 1, stk. 1. 

5.3.1 Genvunde afskrivninger 

Ved salg af en afskrivningsberettiget bygning, afskrevet efter AL § 14 eller § 15, skal de 

genvundne afskrivninger / tab opgøres efter AL § 21, stk. 1. Genvunde afskrivninger beregnes 

kun på ejendommen, da grunden ikke er afskrivningsberettiget, jf. AL § 14 stk. 3. Fortjeneste på 

ejendommen, som udgøres af forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi, 

opgøres for hver bygning, jf. AL § 21, stk. 2. Tab opgøres ligeledes for hver bygning, også som 

forskellen mellem salgssummen og den nedskrevne værdi, jf. AL § 21, stk. 3. 

5.3.2 Ejendomsavance 

Fortjeneste ved afståelse af ejendommen medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. EBL § 1. 

Fortjenesten opgøres som forskellen mellem afståelsessummen (kontantomregnet) og den 

regulerede anskaffelsessum, jf. EBL § 4, stk. 1. Anskaffelsessummen omregnes til kontantværdi 

jf. EBL § 4, stk. 2, hvor anskaffelsessummen lægges sammen med kursværdien af 

ejendommens gældsposter på anskaffelsestidspunktet. Afståelsessummen omregnes til 

kontantværdi, jf. EBL § 4, stk. 4, hvor den kontante del af købesummen lægges sammen med 

kursværdien af ejendommens gældposter på afståelsestidspunktet.  

EBL § 4, stk. 3 omhandler ejendomme erhvervet før 19. maj 1993, hvilket ikke behandles, jf. 

vores afgrænsning. 

Ved opgørelse af ejendomsavancen bruges modellen i bilag 4, som indeholder 10 punkter, der 

hver især skal tages stilling til. Vi har ved opgørelsen af ejendomsavancen for Naan A/S kun 

benyttes os af de punkter, som var relevante for Birgittes selskab.  

 5.4 Driftsmidler 

Udelukkende erhvervsmæssigt benyttede driftsmidler kan afskrives skattemæssigt, og dette 

skal gøres på en samlet saldo, jf. AL § 5, stk. 1. Der afskrives efter saldoprincippet jf. AL § 5, 

stk. 2, og der kan maksimalt afskrives med op til 25 % årligt, jf. AL § 5, stk. 3. Årets 

afskrivningsgrundlag opgøres hvert år ved sidste års ultimo og tillægges tilgange og fratrækkes 

afgange. Ved salg eller ophør af selskabet kan der ikke afskrives i det år, hvor dette finder sted, 
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jf. AL § 9, stk. 1. Ved afståelse fratrækkes afståelsessummen i den afskrivningsberettigede 

saldo og efterfølgende fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelse af den skattepligtige 

indkomst. 

5.5 Varelager 

Varelageret skal, ved afståelse, værdiansættes til handelsværdien - altså den værdi en 

uafhængig tredjemand ville give. Nedskrivninger af varelageret accepteres, hvis dags-, indkøbs- 

eller fremstillingsprisen er lavere. Avancen opgøres som forskellen mellem den evt. nedskrevne 

værdi og handelsværdien og avancen/tabet der opstår, er skattepligtig for selskabet. 

5.6 Udbyttebeskatning for personer 

Deklarerede udbytter, dvs. udbytter der af selskabet besluttes udloddet til aktionæren, 

medregnes til den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, stk. 1, litra e og LL § 16A, stk. 1. Personer 

beskattes med 28 % af de første kr. 48.300 (2010-2011) og af 42 % af alt over kr. 48.300, 

hvorfor Birgitte, som ikke er gift og derved ikke kan udnytte bundgrænsen for ægtepar, 

beskattes efter ovenstående. 

5.7 Gaver til familie 

Gaver medregnes som udgangspunkt i den skattepligtige indkomst, jf. SL § 4, stk. 1, litra c. Er 

der tale om gaver til personkredsen, jf. BAL § 22, medtages gaver ikke i den skattepligtige 

indkomst, jf. SL § 5, stk. 1, litra b. I stedet beregnes der en gaveafgift, hvis værdien af gaven 

overstiger bundgrænsen for det pågældende år. Personkredsen, jf. BAL § 22 nedenstående. 

Gave til  Bundgrænsen i 
2011 

Afgift 
derudover 

Ægtefæller  Ubegrænset  0% 

Børn, forældre og stedbørn  58.700  15% 

Børns og stedbørns afkom  58.700  15% 

Afdødt barns eller stedbarns ægtefælle  58.700  15% 

Svigerbørn i øvrigt  20.500  15% 

Stedforældre og bedsteforældre  58.700  36,25% 

Plejebørn med fælles bopæl i 5 år  58.700  15% 

Samlevende over 2 år  58.700  15% 

Andre  Skattepligtig   

Figur 6 - Oversigt over gaveafgiftsbeskatning (egen tilvirkning) 
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Jf. BAL § 24, st. 5 er der mulighed for, at gavegiver betaler gaveafgiften for gavemodtageren. 

Den betalte gaveafgift vil da være afgiftsfri for gavemodtageren. Metoden kan ved et 

generationsskifte være fordelagtig, idet gavemodtageren muligvis ikke har likviditet til at betale 

gaveafgiften. 

5.8 Passivpost 

En overdragelse ved succession kan enten ske ved, at erhververen betaler fuldt vederlag, fuldt 

ud modtager en gave i forbindelse med overdragelsen eller en kombination af disse to modeller. 

Overdrages et selskab med succession, jf. KSL § 33 C, bliver der ydet en gave, hvorfor der er 

mulighed for beregning af passivpost i medfør af KSL § 33 D, der efterfølgende bliver et fradrag 

ved beregningen af den gaveafgiftspligtiges værdi14. Dette gøres for at give en kompensation 

for den udskudte skatteforpligtelse, der relaterer sig til overdragelsen af aktiverne. 

Jf. KSL § 33 D, stk. 2 beregnes passivposten på grundlag af den lavest mulige skattepligtige 

fortjeneste, som ville være forekommet, hvis overdrageren havde solgt aktivet på tidspunktet for 

dets overdragelse. Passivposten, der beregnes ved en overdragelse af aktier i relation til ABL § 

34, opgøres som 22 % af den beregnede fortjeneste15.  

SKAT påser, at beregningen af passivposten er fortaget korrekt. Såfremt SKAT vælger at 

korrigere i opgørelsen af passivposten, er det denne opgørelse der er bindende for overdrager 

og erhverver, medmindre afgørelsen påklages efter regler i skatteforvaltningsloven16. 

                                                 
14 Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering s 79 
15 Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering s 80 
16 Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering s 80 
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6. Værdiansættelse 

I forbindelse med et generationsskifte, opstår spørgsmålet omkring korrekt værdiansættelse. 

Såfremt selskabet sælges til en uafhængig tredjemand, har sælger et ønske om en høj 

handelsværdi og køber ønsket om en lav handelsværdi, hvorfor parterne derved opnår den 

reelle handelsværdi. Situationen ændrer sig, når der er tale om et generationsskifte til et 

familiemedlem, hvor både overdrager og erhverver kan være interesseret i en lavere 

handelsværdi, hvorfor der kan opstå en situation med påvirkning af handelsværdien.  

Til brug for værdiansættelsen af Naan A/S er der i tidligere foretaget en omverdensanalyse af 

såvel interne som eksterne forhold, for at vurdere selskabets konkurrencesituation på markedet, 

til brug for udregning af den korrekte handelsværdi. I forlængelse heraf, er det nødvendigt at 

beskrive hvilke modeller der kan anvendes i forbindelse med overdragelse mellem 

interesseforbundne parter, som netop er tilfældet i Naan A/S. 

Derfor gennemgås der i dette afsnit de forskellige værdiansættelsescirkulærer, der kan 

anvendes ved overdragelsen. Til sidst i afsnittet konkluderes på netop det 

værdiansættelsescirkulære, der anses for værende den optimale ved overdragelsen af Naan 

A/S, og under hensyntagen til Birgittes og Susannes ønsker. 

6.1 Værdiansættelsescirkulærerne 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, har 1982-cirkulæret i en årrække dannet 

grundlag for værdiansættelsen. Cirkulæret udtrykker, ”For generationsskifter i levende live 

medfører dette, at værdiansættelsescirkulæret fra 1982 finder anvendelse på overdragelser 

mellem den kreds, der er omfattet af BAL § 22”17.  

1982-cirkulæret fastslår at aktiver der omfattes af skatte- og afgiftsberegningen, skal ansættes 

til handelsværdi på det tidspunkt, der er afgørende for afgiftsberegningen. Men er der tale om 

overdragelse af unoterede aktier, giver værdiansættelsen anledning til større vanskeligheder, 

idet der ikke er en officiel kurs at tage udgangspunkt i til beregning af handelsværdien af 

aktierne. Her foreslår cirkulæret, at der tages udgangspunkt i de af Ligningsrådet fastsatte 

retningslinjer for beregning af formueskattekursen18. 

Men formueskattekursen blev i 1997 ophævet ved lov nr. 1219 af 27. december 1996. Først i 

2000 blev der udarbejdet et nyt cirkulære til brug for værdiansættelse af unoterede aktier, TSS 

cirkulære 2000-09, der også kan finde anvendelse på overdragelse mellem interesseforbundne 

                                                 
17 Generationsskifte – Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 20 
18 Generationsskifte – Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 83 
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parter. I den mellemliggende periode blev 1982-cirkulæret anvendt som hidtil. Det nye 

cirkulære, TSS cirkulære 2000-09, finder dog ikke anvendelse, hvis der i overdragelsen indgår 

et gaveelement, her skal det gamle 1982-cirkulære fortsat anvendes19. 

6.2 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

Værdiansættelse af unoterede aktier skal ske til handelsværdien. Såfremt handelsværdien af de 

unoterede aktier ikke er kendt, hvilket ofte er situationen, anvendes skattekursberegningen til 

brug for værdiansættelsen. Skattekursen beregnes som et gennemsnit af indtjeningsevnen, 

udbytteprocenten og 80 pct. af den skattemæssige indre værdi. Udbytter indgår ikke i 

beregningen i det tilfælde, hvor der er tale om et hovedaktionærselskab, idet udbyttet ikke altid 

er et udtryk for selskabets indtjeningsevne. Naan A/S er netop et hovedaktionærselskab, 

hvorfor udbytte ikke indgår. 

Beregningen foretages i praksis ved at beregne gennemsnittet af selskabets driftsresultat for de 

sidste 3 år, som kapitaliseres med den for perioden gældende kapitaliseringsfaktor20. Herefter 

reguleres den regnskabsmæssige egenkapital, således at værdien af den skattemæssige 

egenkapital findes. På den baggrund beregnes den indre værdi, som kapitaliseres med den 

gældende kapitaliseringsfaktor. SKAT offentliggør hvert år de nye kapitaliseringsfaktorer, som 

for 2011 ses nedenfor21. 

Indtjeningsevne: 11,0 Modificeret regel: 5,5 

Udbytte: 78,0 Indre værdi: 80 pct. 

Gennemsnittet af indtjeningsevnen og den indre værdi giver dermed skattekursen. Hvis den 

beregnede skattekurs er højere end den indre værdi, inden der foretages en regulering af den 

indre værdi ved 80 pct., benyttes den såkaldte modificerede regel 5,5. Ved den modificerede 

regel skal der for 90 pct. af indtjeningsevnen bruges den oplyste kapitaliseringsfaktor, herunder 

de 5,5, for de sidste 10 pct. skal en anden kapitaliseringsfaktor benyttes, her 11,0. Den nye 

(modificerede) beregnede værdi anvendes således, hvis den fortsat er større end den ellers 

beregnede indre værdi, ellers anvendes denne. Altså anvendes den største af de to beregnede 

indre værdier. 

                                                 
19 Generationsskifte – Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, s. 32. 
20 1982-cirkulæret 
21 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1921973&vId 
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I Naan A/S’ situation kommer vi frem til en indre værdi efter regulering på 2.484 og en værdi af 

skattekursen på 2.125 med hensyntagen til hovedaktionærreglen, hvorfor vi ikke vil komme i en 

situation, hvor den modificerede regel skal anvendes22. 

Aktiernes værdi fremkommer til sidst, ved at skattekursen ganges med selskabskapitalen og 

divideres med 100. 

6.3.1 Værdiansættelse af fast ejendom 

Ved værdiansættelse af fast ejendom anvendes cirkulærets 5. punkt, hvor værdien af fast 

ejendom skal fastsættes til kontantværdien.  

"Hvis boets eller parternes værdiansættelse omregnet til kontantværdi højst er 15 pct. højere 

eller lavere end den nævnte kontante ejendomsværdi, skal værdiansættelsen lægges til grund 

ved beregningen af arve- eller gaveafgiften23." 

Ovenstående afgørelse fortæller, at parterne kan foretage overdragelsen til en værdi, der ligger 

15 pct. over/under den offentlige ejendomsvurdering, efter cirkulærets 6. punkt. Der bør i 

vurderingen af den faste ejendom, tages højde for eventuelle ombygninger m.m., der er 

foretaget efter den seneste offentlige ejendomsvurdering. Ansættelsen af kontantværdien tager 

udgangspunkt i enten den seneste offentlige ejendomsvurdering, ejendommens kostpris eller 

efter en uvildig mæglervurdering, jf. KSL § 16, stk. 3 og 4. 

I beregningen af værdien af skattekursen, har Naan A/S taget udgangspunkt i en vurdering fra 

ejendomsmægler, som stemmer overens med den bogførte værdi på kr. 7.400.000. 

6.3.2 Værdiansættelse efter cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

Efter reglerne i 1982-cirkulæret beregnes skattekursen, som bruges til værdiansættelse af 

selskabets værdi (aktiernes værdi). Som det nævnes i afsnit 6.2 tager beregningen 

udgangspunkt i den regnskabsmæssige egenkapital, hvorefter der korrigeres for udskudt skat, 

regnskabsmæssige værdier af materielle anlægsaktiver, skattemæssige værdi af driftsmateriel 

og fast ejendom indregnes, hvorefter den skattemæssige egenkapital fremkommer, som er 

beregnet til kr. 15.526.649. Skattekursen beregnes ud fra selskabets beregnede kapitaliserede 

indtjeningsevne tillagt selskabets beregnede kapitaliserede egenkapital, hvor halvdelen af disse 

beløb udgør selskabets skattekurs.  

                                                 
22 Se skattekursberegningen på bilag 5 
23 SKM2007.431.LSR 
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Skattekursen for hovedaktionær for Naan A/S beregnes herefter til kurs 2.125, hvorefter 

værdien af aktierne i Naan A/S værdiansættes til kr. 10.625.000. 

Skattekursen er beregnet efter 1982-cirkulæret, hvorfor SKAT skal godkende skattekursen og 

derved ikke kan tilsidesætte denne – såfremt den selvfølgelig ikke sættes lavere end beregnet. 

Ved indsendelse af anmeldelse til SKAT, anses skattekursen for godkendt, såfremt SKAT ikke 

har reageret inden for en periode på 3 måneder efter indsendelsen, dog under forudsætning af, 

at der på samme tidspunkt er foretaget en gaveanmeldelse. Skattekursen anses herefter som 

fastsat og kan ikke senere hen ændres. 

6.4 TSS cirkulære 2000-09 

Ved overdragelse af selskabet til en interesseforbundet part skal værdiansættelse ske efter TSS 

cirkulære 2000-09, såfremt der i overdragelsen ikke indgår et gaveelement. Værdien af 

unoterede aktier skal som udgangspunkt sættes til handelsværdi, men såfremt handelsværdien 

ikke kendes, ”beregnes aktiernes værdi som summen af de enkelte aktivposter minus 

gældsposterne i selskabet og den opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill”24. 

6.4.1 Værdiansættelse af goodwill 

”Begrebet goodwill dækker i det væsentlige over det forhold, at en igangværende virksomhed vil 

have etableret en fast kreds af leverandører, kunder og andre forretningsforbindelser”25.  

I skattemæssig henseende anses værdien af et selskabs kundekreds, forretningsforbindelse 

eller lignende for at være kernen i begrebet goodwill. Den goodwill, der rent skatteretligt kan 

overdrages, og som er omfattet af AL § 40, kan derfor kun være knyttet til en erhvervsmæssig 

virksomhed26. 

På baggrund af retspraksis kan der opstilles tre betingelser for, at en erhvervsmæssig 

virksomhed i skatteretlig henseende kan afstå goodwill, som af Naan A/S skal opfyldes: 

 Goodwill skal afstås i forbindelse med overdragelse af en erhvervsmæssig virksomhed. 

 Den oprindelige indehaver skal være påført et tab som følge af mistet goodwill. 

 Virksomhedens indtjening og kundekreds skal kunne begrunde eksistensen af goodwill. 

Goodwill skal overdrages til handelsværdien, også beskrevet i afsnit 6.1, når et 

generationsskifte skal gennemføres. Ved et generationsskifte inden for familien, hvor 

                                                 
24 Cirkulære 2010-09 af 28. marts 2000. 
25 Grundlæggende skatteret, Henrik Dam m.fl., s. 405 
26 Grundlæggende skatteret, Henrik Dam m.fl., s. 405 
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overdragelsen af goodwill skal ske til korrekt værdi, har SKAT udarbejdet en vejledning, 

herunder TSS cirkulære 2000-10. 

6.4.1.1 Værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-10 

Cirkulæret følger den af Ligningsrådets vejledende anvisning for beregning af goodwill, og 

anvendes ved handel mellem interesseforbundne parter27. Goodwill værdiansættes efter et 

skøn over handelsværdien, under hensyntagen til konkrete foreliggende omstændigheder28. 

 Hvis der i en branche eksisterer en fast kutyme for værdiansættelsen af goodwill, skal denne 

anvendes. Findes der derimod ikke en branchekutyme for værdiansættelsen, opstiller cirkulæret 

en beregningsmodel, hvilket er tilfældet i Naan A/S´ situation. 

Beregningsmodellen er vejledende og resultatet er derfor standardiseret. Der kræves derfor 

kritiske overvejelser omkring beregningens udfald, da særlige omstændigheder kan begrænse 

anvendelses heraf. F.eks. kan tredjemand være interesseret i at betale for goodwill, selvom 

beregningen viser en negativ værdi eller en nulværdi. Modsat kan der være situationer, hvor 

tredjemand ikke er villig til at betale, selvom beregningen viser en positiv værdi. Situationen vil 

opstå i det tilfælde, hvor goodwill er baseret på den tidligere ejers personlige egenskaber eller 

relationer til kundekredsen, hvorfor disse ikke direkte overføres til selskabet ved overdragelsen. 

I disse tilfælde korrigeres resultatet, således at det vil afspejle netop den pris, tredjemand vil 

være villig til at betale. Goodwillberegningen kan ses i bilag 6 og fremkommer således: 

1: Grundlaget for beregningen  

Det er et krav, at selskabet har eksisteret i min. tre år, idet beregningen tager udgangspunkt i de 

seneste tre års regnskabsmæssige resultat før skat, opstillet efter ÅRL´s krav. I det tilfælde, 

hvor selskabet ikke opstiller efter årsregnskabslovens krav, anvendes det skattepligtige resultat. 

2: Regulering af de enkelte år  

Såfremt der tages udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat, korrigeres for 

følgende poster: 

 - Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle 

 - Finansielle indtægter / + Finansielle udgifter 

 + / - Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven 

                                                 
27 Materialesamlingen s. 259 
28 Cirkulære 2000 nr. 10 
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 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 Ved brug af regnskabsmæssigt resultat korrigeres for manglende udgiftsførte vederlag  

3: Vægtning af de enkelte år  

Der beregnes en vægtet gennemsnitsindtjening ved at gange den regulerede indkomst for år 1, 

2 og 3, hvor år 3 er det seneste, med henholdsvis 1, 2 og 3. Gennemsnitsindtjeningen, der både 

kan være et positivt som et negativt resultat, fremkommer ved at dividere resultatet med 6. I 

Naan A/S´ situation er der tale om et positivt resultat på kr. 785.950. 

4: Korrektion for udviklingstendens  

Hvis der har været en konstant udvikling i selskabets resultat gennem de seneste tre år, hvad 

enten denne er positiv eller negativ, beregnes der et tillæg / fradrag for udviklingstendensen. 

Beregningen tager udgangspunkt i den resultatmæssige udvikling, der har været fra det 

tredjesidste regnskabsår til det sidste regnskabsår.  

Da der er tale om interesseforbundne parter, vil budgetter ikke anses for et egnet grundlag til at 

vurdere fremtidig indtjening, og derfor har SKAT valgt at benytte udviklingstendensen som 

tillæg/fradrag i værdiansættelsen.  

I Naan A/S har tendensen i regnskabstallene samlet set været positiv i de seneste 3 år, hvilket 

betyder, at selskabet opnår et tillæg i værdiansættelsen af goodwill på kr. 354.805. 

5: Driftsherreløn  

Driftsherreløn er ikke aktuelt for Naan A/S, idet selskabet er drevet i selskabsform, hvor hoved- 

aktionæren modtager løn for udført arbejde. I personligt drevne virksomheder, hvor 

inddragelse af driftsherreløn er aktuel, sker dette med 50 % af den korrigerede indkomst, dog 

mindst kr. 250.000 og højest kr. 1.000.000. 

6: Forrentning af selskabets aktiver  

Selskabets ikke-driftsfremmende aktiver er den del af ejendommen som udlejes, her 50 pct. 29, 

samt selskabets likvider30.  

Forrentningsprocenten er fastsat til det på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats 

plus 3 pct., jf. VSL § 9. For 2010 er kapitalafkastsatsen 4 pct., hvilket giver en samlet 

                                                 
29 SKM2003.168.LR 
30 SKM2001.132.LR 
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forrentningsprocent på 7 pct., og dermed får vi kr. 859.701 i forrentning af Naan A/S’ 

driftsfremmende aktiver. 

 Af VSL § 9 fremgår det, at kapitalafkastsatsen kun beregnes én gang årligt. Satsen beregnes 

på baggrund af et simpelt gennemsnit opgjort af en af Københavns Fondsbørs dagligt udregnet 

effektiv obligationsrente for årets første 6 måneder. Satsen offentliggøres derfor først medio 

året, hvorfor der på tidspunktet for opstart af hovedopgaven endnu ikke var beregnet en 

kapitalafkastssats for 2011.31 SKAT har dog senere i 2011 meldt ud, at kapitalafkastsatsen de 

seneste 8 år, har været forkert beregnet32, hvorfor vi i vores eksempel blot anvender 4 pct., som 

var den fastsatte kapitalafkastssats i 2010. I det tilfælde af kapitalafkastssatsen bliver mindre 

end 4 pct., vil dette påvirke vores goodwill i en sådan retning, at værdiansættelsen vil blive 

væsentlig større. 

7: Kapitalisering  

Efter beløbet er forrentet med kapitalafkastsatsen plus 4 pct., kapitaliseres værdien med en 

kapitaliseringsfaktor afhængig af forventet levetid. Kapitaliseringsfaktoren er beregnet af SKAT 

og udtrykker det forventede årlige afkast, samt hvor længe køber forventer et afkast på den 

erhvervede goodwill. Forrentningen fastsættes til den på overdragelsestidspunktet gældende 

kapitalafkastsats tillagt 8 pct., hvorfor forrentningen i 2010 er på 12 pct..33 Med en forventet 

levetid på 7 år og en forrentning på 12 pct., vil vores kapitaliseringsfaktor være 2,57. 

8: Beregningen 

Værdien af goodwill beregnes på grundlag af den indtjening, som findes ved Naan A/S’ primære 

driftsaktiviteter. Der er i beregningen således reguleret for lejeindtægter, som selskabet har fra 

udlejningsejendommen, som udgør en mindre del af den samlede omsætning. Hertil kommer, at 

investeringen i selskabets udlejningsejendom, efter SKATs opfattelse, ikke kan indgå ved 

forrentningen af aktivmassen, idet denne del anses som værende et driftsfremmende aktiv.34 

Naan A/S handler med standardiserede varer, hvorfor vi vurderer levetiden på den beregnede 

goodwill er 7 år.35 Ved at benytte den efter cirkulæret vejledende beregning, bliver 

værdiansættelsen således kr. 722.310. Efterfølgende har vi vurderet, hvorvidt 

beregningsmodellen giver et realistisk billede af værdiansættelsen af goodwill, eller om der er 

                                                 
31 http://www.tax.dk/lv/lve/E_G_2_10.htm 
32 Udmeldt af SKAT i 2011 
33 Materialesamlingen s. 266 
34 SKM2003.168.LR 
35 SKM2002.50.LSR 
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andre forhold, der bør tages højde for. Vi har vurderet at nedenstående forhold kan påvirke 

værdiansættelsen36: 

 Forventninger til fremtiden, baseret på indgåede aftaler om fremtidige leveringer 

 Udviklingen fra sidste årsafslutning til tidspunktet for overdragelsen 

 Situationer, hvor indehaveren eller medarbejderne med afgørende indflydelse på 

selskabets indtjening ikke følger med selskabet 

 I tilfælde hvor selskabets indtjening er konjunkturfølsom, i en sådan grad, at det vil 

påvirke resultatet meget i den ene eller den anden retning 

Finanskrisen har som sagt i vores omverdensanalyseafsnit haft en positiv påvirket på Naan A/S. 

Dette grunder i at folk har haft mindre penge mellem hænderne, og derfor har efterspurgt 

billigere modetøj, som f.eks. Naan A/S producere, hvilket har betydet at omsætningen og 

indtjeningen er steget væsentligt. Men efterhånden som finanskrisen ikke er på sit højeste 

mere, er Naan A/S klar over at de muligvis vil miste nogle af deres nyere kunder, som igen vil 

bruge deres penge på de dyrere tøjmærker. Derfor vil Naan A/S efterhånden få en mere 

realistisk omsætning, frem for de sidste 5 års omsætning, som har været stødt stigende og 

derved vil Naan A/S ikke spille samme rolle på markedet, som de gør på nuværende tidspunkt. 

Baseret på disse argumenter mener vi, at en nedjustering af værdiansættelsen med kr. 22.300 

vil være på sin plads, således at goodwillværdien for Naan A/S anslås til kr. 700.000. 

Da der er tale om handel mellem interesseforbundne parter, har SKAT lovhjemmel til at 

foretage efterprøvelse af beregningen og korrigere den beregnede overdragelsessum, jf. AL § 

45, stk. 3, jf. stk. 2. Ovennævnte bør derfor enten sikres ved vejledende svar eller ved bindende 

svar fra SKAT. 

Endelig skal det nævnes, at værdien af goodwill er afskrivningsberettiget, jf. AL § 40, stk. 1. Der 

kan således skattemæssigt afskrives 1/7 lineært hvert år. Afskrivning kan foretages fra og med 

det indkomstår, hvori der er indgået endelig aftale om overdragelsen. 

6.4.2 Værdiansættelse af fast ejendom 

Ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter, skal ejendommen 

overdrages til handelsværdi, svarende til, hvad en uafhængig trejdemand ville have betalt på 

                                                 
36 TSS-cirkulære 2000-10 
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tidspunktet, hvor bindende aftale var indgået.37 Ejendommen skal altså værdiansættes til 

handelsværdien, hvilket også fremgår af bestemmelsen i LL § 2, stk. 1.  

Ejendommens handelsværdi kan som udgangspunkt bestemmes ved benyttelse af den seneste 

offentlige ejendomsvurdering, hvis denne er retvisende. Er denne ikke udtryk for den korrekte 

handelsværdi, kan der gøres brug af en ejendomsmægler, hvilket ofte ses i disse tider, idet de 

offentlige ejendomsvurderinger inden for de seneste år ikke har været i nærheden af retvisende. 

Ellers kan der anmodes om assistance fra SKAT, som da vil føre tilsyn med vurderingen af den 

overdragne ejendom. 

Ved overdragelser mellem nærtstående parter, i dette tilfælde Birgitte og Susanne, benyttes 

derfor TSS cirkulære 2000-05 – værdiansættelse af fast ejendom. 

6.4.2.1 Værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-05 

Værdiansættelsen af fast ejendom skal foretages på armslængdevilkår, der som udgangspunkt 

foretages efter den seneste offentlige ejendomsvurdering, jf. ovenstående. 

Hvis der i mellemperioderne for vurderingerne er sket ombygning af ejendommen, risiko for 

fejlvurdering, generelle konjunkturer el.lign., vil SKAT ikke acceptere brugen af den seneste 

offentlige ejendomsvurdering. Ejendomsværdien vil i disse tilfælde oftest fastsættes til en anden 

ejendomsvurdering, der anses for den markedspris, enhver anden tredjemand ville give.  

F.eks. havde en hovedaktionær efter SKM2001.74.LR haft markant indflydelse på en ejendoms 

forbedringer, hvorfor SKAT vurderede, at ejendommen ikke kunne overdrages til den offentlige 

ejendomsvurdering, idet ombygning udelukkende havde været i hovedaktionærens interesse. 

Ejendomsvurderingen blev her foretaget af en mæglervurdering. 

I det tilfælde, at overdrager ikke opnår enighed med SKAT, har SKAT mulighed for at beskatte 

hovedaktionæren af maskeret udlodning af differencesummen, hvilket også var tilfældet i 

SKM2005.522.LSR. Her anså SKAT den omfattende renovering af et enfamilieshus, foretaget i 

selskabet, som en besparelse for hovedaktionæren. Da hovedaktionæren overdrog 

ejendommen til seneste offentlige ejendomsvurdering, blev han beskattet af maskeret 

udlodning. 

Dette er blot eksempler på forskellige situationer, hvor SKAT efterfølgende har været 

indblandet. Det er derfor vigtigt at pointere, at cirkulærer og anvisninger ikke bør anvendes 

uden en konkret vurdering af den faste ejendom, samt at cirkulærerne fortsat er vejledende 
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anvisninger udstedt af SKAT. Anvisningerne kan derfor fraviges, hvis der måtte være en mere 

retvisende objektiv vurdering, end hvad anvisningerne foreskriver. 

I Naan A/S værdiansættes ejendommen efter en uvildig mæglervurdering svarende til det i 

regnskabet bogførte beløb, hvor det forudsættes at de seneste års forbedringer på 

ejendommen er indeholdt i vurderingen, som er opgjort til kr. 7.400.000. Grundet tendenserne 

de seneste år på boligmarkedet og de faldende markedspriser, ville man formodentlig i praksis 

kunne godtgøre et forholdsmæssig afslag i vurderingen. Det vil dog være at anbefale enten at 

søge SKAT om vejledende svar eller bindende svar i sådanne tilfælde.  

Ved opgørelse af ejendomsavancen forudsætter vi, at: 

1. Der har været købeomkostninger for kr. 150.000 

2. Det forventes at der vil komme salgsomkostninger for 120.000 

3. Købe- og salgsomkostningerne er forholdsmæssigt delt ud på bygning og grund 

4. Grund udgør kr. 561.644 ved købet 

5. Grund udgør kr. 1.000.000 ved salget  

6. Ejendommen er som tidligere nævnt 100 pct. afskrivningsberettiget, hvorfor der fuldt ud er 

afskrevet med henholdsvis 5 pct. og 4 pct. 

Beregning af genvundne afskrivninger og ejendomsavancen ses i bilag 7, hvor det tydeligt 

fremgår, at det ikke vil være lønsomt at sælge ejendommen, da det vil udløse en større 

beskatning for Birgitte. Herudover vil Susanne skulle betale en større sum for selskabet, idet 

ejendommen vil indgå med en værdi på kr. 7.400.000, hvilket ikke vil være muligt. 

6.4.3 Værdiansættelse af øvrige aktiver og passiver 

I forbindelse med den fulde værdiansættelse af Naan A/S, skal øvrige aktiver og passiver 

selvfølgelig også værdiansættes, hvilket gøres forskelligt. Vi behandler kun værdiansættelsen af 

øvrige aktiver og passiver, der indgår i balancen og som derfor er relevante for Naan A/S. 

6.4.3.1 Driftsmidler 

Driftsmidler ansættes til handelsværdien38, da denne værdi kan opgøres til den bogførte værdi. 

Den skattemæssige værdi kan ikke anvendes, da denne ikke anses for et passende udtryk for 

                                                 
38 Cirkulære 185 1982 punkt 21 



Side | 36  
 

Handelsværdien39. Værdien afskrives via saldometoden og ikke efter driftsmidlets levetid, som 

ved brug af den regnskabsmæssige afskrivningsprofil. Den regnskabsmæssige 

afskrivningsprofil fordeler afskrivninger systematisk ud over driftsmidlets levetid, jf. ÅRL § 43., 

hvorfor værdien i årsrapporten anses for værende handelsprisen, og dermed benyttes ved 

værdien af driftsmidler, som i årsrapporten for 2010 er opgjort til kr. 396.244.  

6.4.3.2 Varelager 

Varelagret skal principielt fastsættes til salgsværdien ved samlet salg, men i almindelighed 

accepteres en vis nedskrivning i forhold til dags-, indkøbs- eller fremstillingsprisen. Denne pris 

kan normalt ikke opnås ved et samlet salg af et større varelager, og SKAT er ofte afskåret fra 

en efterfølgende vurdering af lageret på grund af stedfundne bevægelser40. 

I Naan A/S situation kan den bogførte værdi benyttes i selskabets årsrapport, idet denne anses 

for en tilnærmelsesvis korrekt handelsværdi, da der er taget højde for ukurante varer. Dog 

forudsætter det, at der i Naan A/S er fortaget nedskrivninger på ukurante varer, og varer der 

ikke længere kan sælges. Værdiansættelsen af varelaget kan under disse forudsætninger 

sættes til den regnskabsmæssige værdi i årsrapporten for 2010, som andrager kr. 6.384.202. 

6.4.3.3 Debitorer 

Debitorerne værdiansættes til handelsværdien, som anses for at være den bogførte værdi i 

årsrapporten. I den bogførte værdi er der ikke fratrukket hensættelser til tab på debitorer, 

hvorfor denne anses for værende et passende udtryk for handelsværdien. I det tilfælde at det 

var tilfældet, ville tabet på debitorerne først kunne fratrækkes hvis tabet var endelig opstået. 

Naan A/S kan derfor optage debitorerne til den regnskabsmæssige værdi i årsrapporten for 

2010 til kr. 1.083.477.  

6.4.3.4 Likvider 

Den likvide beholdning værdiansættes til værdien pr. statusdagen, da dette anses for værdien i 

handelsværdien. I Naan A/S værdiansættes de likvide midler til værdien på statusdagen, som, 

jf. årsrapporten for 2010 andrager kr. 6.223.123. 

6.4.3.5 Gældsforpligtelser 

Ved værdiansættelsen af gældsforpligtelser bør der ikke opstå de store tvivlspørgsmål, idet 

disse normalt er værdiansat til den pålydende værdi. Dette er gældende for bl.a. egentlige 
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gældsforpligtelser, herunder prioritetsgælden i fast ejendom41. I Naan A/S værdiansættes 

gælden til den regnskabsmæssige værdi i årsrapporten for 2010 til kr. 3.680.710. 

6.4.3.6 Hensættelse til udskudt skat 

Udskudt skat i Naan A/S er beregnet på grundlag af fast ejendom, andre materielle 

anlægsaktiver og opstået goodwill ved overdragelsen. Den udskudte skat er i regnskabet 

opgjort til kr. 1.186.760, hvor der er taget hensyn til udskudt skat på fast ejendom, hvor vi 

regnskabsmæssigt afskriver over 50 år og skattemæssigt med indtil 4 % årligt. Udskudt skat på 

andre anlæg er beregnet på baggrund af, at vi regnskabsmæssigt afskriver over 5 år og 

skattemæssigt med indtil 25 % årligt. Der skal ligeledes beregnes udskudt skat af den 

beregnede goodwill der opstår ved overdragelsen, denne er beregnet til kr. 175.000. Den 

samlede udskudte skat ved overdragelsen opgøres derfor totalt til kr. 1.361.760. 

6.4.3.7 Øvrige poster 

Overstående er beskrevet de aktiver og passiver, der har betydning for balancen og hvor der 

foreligger regler om værdiansættelsen. For de øvrige poster foreligger der ikke særlige regler 

vedrørende værdiansættelsen, hvorfor de direkte værdier der fremgår af årsrapporten 2010, 

anvendes til brug for værdiansættelsen. 

6.4.4 Værdiansættelse efter Cirkulære nr. 9 af 28. marts 2000 

Værdiansættelsen af de unoterede aktier mellem interesseforbundne parter skal ske til 

handelsværdien, og tager udgangspunkt i de enkelte aktiver, som selskabet råder over, jf. TSS 

cirkulære 2000-09. Udgangspunktet er, at man optager aktiernes værdi som en sum af 

værdierne af de enkelte aktieposter i selskabet minus de respektive gældsposter i selskabet. 

Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill, hvorfor der således anvendes et 

substansprincip. Selve opgørelsen fortages på grundlag af selskabets indre værdi – 

handelsværdi - ifølge den senest aflagte årsrapport, og der skal korrigeres for følgende 

regnskabsmæssige poster: 

 Fast ejendom, hvor den regnskabsmæssige værdi erstattes med den seneste 

kendte offentlige ejendomsvurdering. 

 Goodwill, hvor værdiansættelsen sker efter TSS cirkulære 2000-10. 

 Beregnet udskudt skat, medtages og reguleres under hensyntagen til overnævnte 

korrektioner. 
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Disse reguleringer er fortaget i henhold til TSS cirkulære 2000-09, hvor værdien af selskabets 

aktier er opgjort til kr. 14.831.674, jf. nedenstående beregning, hvilket er det beløb Susanne 

skal betale for at overtage selskabet efter TSS cirkulære 2000-09.  

 
Figur 7 – Beregning af aktiernes værdi (egen tilvirkning) 

Ved overdragelsen af fast ejendom tages der udgangspunkt i den bogførte værdi, som stemmer 

overens med den seneste offentlige ejendomsvurdering kr. 7.400.000, hvorfor der ikke sker 

reguleringer i forhold til den udskudte skat for grunde og bygninger, jf. TSS cirkulære 2000-05.  

Jf. TSS cirkulære 2000-10 er reguleringen på goodwill opgjort til kr. 700.000, jf. afsnit 6.4.1.1, 

og reguleringen på udskudt skat er derfor opgjort til kr. 175.000. 

6.5 Delkonklusion af værdiansættelse 

Til brug for værdiansættelse af Naan A/S har vi brugt følgende 2 værdiansættelsescirkulære: 

 Værdiansættelse efter cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 

 Værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-09 

Værdiansættelse efter 1982-cirkulæret, også kaldet gavecirkulæret, benyttes ved overdragelse 

mellem personer omfattet af BAL § 22. Såfremt der i overdragelsen ikke indeholdes et 

gaveelement, værdiansættes selskabet efter TSS cirkulære 2000-09, som ligeledes benyttes 

ved overdragelse eller salg mellem uafhængige parter, herunder familie. 

Begge værdiansættelsescirkulære kan benyttes, såfremt Birgitte ønsker, at Susanne skal 

videreføre selskabet, der er dog blot væsentlige økonomiske forskelle, der bør tages stilling til. 

Vælges løsningen efter gavecirkulæret, 1982-cirkulæret, har man i overdragelsessummen 

mulighed for at fratrække en såkaldt passivpost, som vil mindske overdragelsesværdien for 

Susanne. Yderligere tillægges der ikke goodwill til handelsesværdien, hvilket også er af 

Beregning af aktiernes værdi

14.306.674   

Reguleringer:
Ejendomsværdi ........................................................... 7.400.000     
Bogført værdi pr. 31. december 2010 ............................. -7.400.000    -               

700.000        

-175.000       

14.831.674   

Egenkapital pr. 31. december 2010 ....................................................

Goodwill, jf. beregning .......................................................................

Udskudt skat af beregnet goodwill ......................................................

Aktiernes værdi ..............................................................................
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økonomisk betydning i forbindelse med overdragelsen. Dog vil cirkulæret ikke kunne bruges i 

det tilfælde, at selskabet inden overdragelsen omstrukturer således, at der er tale om en 

overdragelse mellem selskaber, hvor aktiernes værdi efter TSS cirkulæret 2000-09 skal bruges. 

Overdrages Naan A/S efter TSS cirkulære 2000-09, tillægges handelsværdien en efter TSS 

cirkulære 2000-10 beregnet goodwill, hvorfor dette cirkulære giver et mere retvisende billede af 

selskabets handelsværdi, men også en højere overdragelsessum. Cirkulæret benyttes 

eksempelvis i forbindelse ved en overdragelse hvor der først sker omstrukturering, eksempelvis 

ved en aktieombytning, hvor der opstår en holdingstruktur, til senere brug for nemmere 

overgang i forbindelse med generationsskiftet. I yderste tilfælde, kan der søges om bindende 

svar fra SKAT, hvis det forventes at der skulle opstå uenighed om værdiansættelsen. 

Det kan dog konkluderes, at det altid vil være en fordel for erhverver, at værdiansættelsen sker 

efter gavecirkulæret, da der hermed opnås den mest attraktive/laveste handelsværdi, og en del 

af overdragelsen kan ske i form af gave, hvorved en gaveafgift på 15 % beregnes. Det er 

således ikke nødvendigt at erlægge hele købssummen som et kontant vederlag, som det vil 

være tilfældet ved TSS cirkulære 2000-09. Dog kan det være nødvendigt at gøre brug af 

værdiansættelsen efter TSS-cirkulære 2000-09 i det tilfælde, hvor der sker omstrukturering 

inden selve generationsskiftet. 
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7. Omstrukturering 

I forbindelse med et generationsskifte, kommer mange selskaber i en situation, hvor der vil 

være behov for omstrukturering, for at klargøre og optimere selskabsstrukturen inden 

generationsskiftet. Omstruktureringen fokuserer både på de forretningsmæssige og strategiske 

overvejelser samt de skattemæssige forhold, hvorfor omstrukturering netop kan være en vigtig 

faktor ved et forestående generationsskifte. 

Der er tre omstruktureringsmodeller, som vi vil belyse videre i opgaven. Disse modeller er: 

 Tilførsel af aktiver 

 Aktieombytning 

 Spaltning 

De skatteretlige regler omkring de ovenstående omstruktureringsmodeller findes hovedsageligt i 

fusionsskatteloven og i ABL § 36. 

En omstrukturering kan både foretages som en skattepligtig eller skattefri omstrukturering. 

Ifølge vores afgrænsning, har vi afgrænset os fra at skrive om skattepligtig omstrukturering, da 

dette ikke vil være hensigtsmæssigt for Naan A/S, da der ligger en større latent skat i selskabet, 

som vil udløses ved en skattepligtig omstrukturering. Vi skriver derfor kun om skattefrie 

omstruktureringer, som både kan foretages med eller uden tilladelse, hvilket er belyst under 

hvert afsnit omkring de forskellige omstruktureringsmodeller. 

7.1 Mulighed for omstrukturering uden tilladelse 

Folketinget vedtog ved lov nr. 343 af 18. april 2007 at det for selskaber skulle være muligt at 

foretage skattefri aktieombytning, skattefri spaltning eller skattefri tilførsel af aktiver uden først at 

skulle indhente tilladelse fra SKAT. Ved denne ændring skete der således en væsentlig 

forenkling og en administrativ lettelse. Den nye lov er et valgfrit alternativ til den gældende 

tilladelsesordning og ændrer således ikke på de gældende regler om muligheden for at søge 

SKAT om tilladelse til skattefri omstrukturering. I stedet skal selskabet overholde enkelte 

objektive værnsregler, som har til formål at skabe en mere hensigtsmæssig og 

sammenhængende erhvervsbeskatning i Danmark42.  

De nye objektive værnsregler bevirker bland andet, at aktionærerne skal beholde deres aktier i 

mindst 3 år efter en skattefri omstrukturering, da denne ellers bliver skattepligtig, det såkaldte 

”Holdingkrav”, som beskrives nedenfor.  

                                                 
42 L 110 A af 21. marts 2007 
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Holdingkravet 

Ved en omstrukturering uden tilladelse, må det indskydende selskab ikke afstå aktier i det 

modtagende selskab i en periode på 3 år efter vedtagelsen, det såkaldte Holdingkrav43. 

Holdingkravet blev indført for at sikre, at det ikke er muligt at vederlagsaktierne kan sælges 

skattefrit kort tid efter tilførslen. Således vil et skattepligtigt salg pludselig bliver forvandlet til et 

skattefrit salg. Sælges aktier omfattet af holdingkravet, bliver omstruktureringen derfor 

skattepligtig.  

Holdingkravet blev indført ved lov nr. 525 af 12. juni 2009, og kom i stedet for de tidligere regler 

omkring udbyttebegrænsning. Udbyttebegrænsningsreglerne afgrænsede, hvor store udbytter 

der kunne udloddes efter en skattefri omstrukturering, og var med til at sikre, at det modtagende 

selskab efterfølgende ikke kunne udlodde store midler skattefrit, sådan at det modtagende 

selskab faldt i værdi og herefter kunne sælges med en lille eller slet ingen 

aktieavancebeskatning. Det er dog vigtigt at pointere, at Holdingkravet, ved spaltning kun 

gælder for selskaber, der efter spaltningen ejer mindst 10 procent af kapitalen i et af de 

deltagende selskaber44. 

Disse nye regler vil man ved fordel kunne anvende ved et mere standardiseret 

generationsskifte, mens det ved et mere kompliceret generationsskifte, vil være en fordel eller 

ligefrem nødvendigt at søge om tilladelse eller bindende svar forud for den skattefrie 

omstrukturering. Ved at udføre skattefri omstrukturering med tilladelse, undgår selskabet nemlig 

risikoen for, at SKAT ved en efterfølgende ligningsmæssig gennemgang anser 

omstruktureringen for værende skattepligtig. 

Det ses derfor også oftere i praksis at en skattefri omstrukturering uden tilladelse anvendes, idet 

der er større krav til en tilladelse fra SKAT. Dette begrundes i, at man ved det nye regelsæt ikke 

skal redegøre for den forretningsmæssige begrundelse, forklaret i afsnit 7.2, for 

omstruktureringen, hvorfor man med fordel kan udelukke dette, når man har med en 

standardiseret omstrukturering at gøre. 

Forholder man sig derimod til det oprindelige regelsæt med at få tilladelse, skal SKAT se at der 

ikke eksisterer skatteundgåelse eller skatteunddragelse ved den valgte omstrukturering, 

Såfremt SKAT skal give sin tilladelse til en skattefri omstrukturering, kræves det derfor, at 

parterne er i stand til at konkretisere og sandsynliggøre, at de forretningsmæssige tiltag er 

reelle, og at disse er hovedformålet med omstruktureringen. Hvis ikke parterne er i stand til 

dette, og hvis omstruktureringen samtidig har skattemæssige fordele, må SKAT antage, at de 

                                                 
43 Jf. FUL § 15 c, stk. 1, 5. pkt. 
44 Artikel fra SKAT – Omstruktureringer af selskaber uden tilladelse fra SKAT: 
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1813945&vId=0 
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skattemæssige hensyn er et af hovedformålene bag ønsket om omstruktureringen, hvorfor en 

tilladelse ikke gives.45 I tilfælde, hvor SKAT giver tilladelse, kan tilladelsen også være under 

forbehold, hvor SKAT tilføjer vilkår, der skal opfyldes inden den endelige tilladelse kan gives.  

7.2 Forretningsmæssig begrundelse 

Idéen om en forretningsmæssig begrundelse har ændret sig med tiden. Før 2005 blev der ikke 

stillet de store krav til dokumentationen, men kravene er efterfølgende skærpet. Dette ses i 

tidligere afgørelser hvor der er givet afslag, der tidligere ville have udløst tilladelse, blandt andet 

i SKM.2005.26 TSS og SKM.2006.163 LSR. Ifølge ovenstående burde dette ikke være nok til at 

give et afslag, så længe der samtidigt eksisterer en forretningsmæssig begrundelse og 

skatteundgåelse eller skatteunddragelse ikke er hovedformålet. 

Senere afgørelser viser dog, at SKAT har haft tendens til at skærpe kravene til den 

forretningsmæssige begrundelse, blandt andet i SKM.2007.806 LSR og SKM.2007.807 DEP, 

hvor der i landsskatteretten blev givet afslag, men hvor SKAT så positivt på genoptagelsen af 

sagen, da den blev indbragt for domstolene. 

De nye regler medvirker også til at sikre, at der alene gennemføres forretningsmæssigt 

begrundede ombytninger, hvilket ses ved følgende eksempler.  

 Er der tale om en skattefri omstrukturering via spaltning er ulempen, at det kan være 

vanskeligt at anvende de nye regler i praksis. Dette eftersom den aktivitet, der fraspaltes 

til et andet selskab, skal udgøre en gren af virksomheden og opfylde kravet om, at 

forholdet mellem aktiver og forpligtelser er ens både før og efter spaltningen. Grenkravet 

er ligeledes gældende for tilførsel af aktiver, men balancekravet er derimod ikke 

gældende ved denne omstruktureringsmodel, hvilket beskrives senere.  

 En anden ulempe er, at skattefri aktieombytning uden tilladelse er betinget af, at 

værdien af aktierne svarer til handelsværdien af de ombyttede aktiver, hvilke kan være 

svær at opgøre. 

For at belyse disse mange problemstillinger, har vi i opgaven valgt at komme ind på de tre 

nævnte områder inden for skattefri omstrukturering med og uden tilladelse fra SKAT. 

                                                 
45 Ligningsvejledning 2010-1, afsnit S.G.18.5.2 
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7.3 Tilførsel af aktiver 

”Ved tilførsel af aktiver forstås den transaktion, hvorved et selskab uden at være opløst tilfører 

den samlede eller en eller flere grene af sin virksomhed til et andet selskab mod at få tildelt 

aktier eller anparter i det modtagende selskabs kapital”46. 

Skattefri tilførsel af aktiver er en omstruktureringsmodel, hvor der foreligger mulighed for 

optimering af selskabsstrukturen inden et generationsskifte. Ved en skattefri tilførsel af aktiver 

udarbejdes en holdingstruktur, som sker ved at det tidligere driftsselskab indskyder en eller flere 

grene af virksomheden i et nyt selskab, som bliver det nye driftsselskab.  

7.3.1 Selskabsstrukturen ved tilførsel af aktiver  

Naan A/S kan benytte sig af skattefri tilførsel af aktiver med eller uden tilladelse til at 

omstrukturere selskabet. Det nuværende selskab Naan A/S ønsker at tilføre alle aktiver og 

passiver, der vedrører driften, til det nystiftede selskab, Naan Drift ApS, mod at få anparter i 

selskabet. Det betyder, at Naan A/S fremover vil fungere som holdingselskab, der ejer anparter 

i Naan Drift ApS. Det vil på ingen måde påvirke Birgittes situation i det oprindelige Naan A/S, da 

hun fortsat vil eje samtlige aktier i Naan A/S og dermed også indirekte eje anparterne i Naan 

Drift ApS. 

Nedenfor illustreres en tilførsel af aktiver ved et nystiftet selskab mod vederlag i anparter, hvor 

det eksisterende driftsselskab nu fungerer som holdingselskab.  

 

 
Figur 8 - Tilførsel af aktiver (egen tilvirkning) 

Som her, hvor Naan A/S ønsker at tilføre en del af sin virksomhed videre til en anden 

virksomhed, det modtagende selskab, mod at få aktier eller anparter i denne, er tilførsel af 

                                                 
46 Definitionen på skattefri tilførsel af aktiver i fusionslovens forstand, jf. FUL § 15 c, stk. 2 
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aktiver anvendelig. Dette grundes i at der i dette tilfælde kun sker vederlæggelse med anparter, 

hvorfor tilførsel af aktiver er anvendeligt. 

Nedenfor vil vi beskrive forskellene på en skattefri tilførsel af aktiver med eller uden tilladelse, 

hvorfor nedenstående skematisering er udarbejdet, hvor de væsentligste forskelle fremgår. 

 Med tilladelse Uden tilladelse 

Anmeldelsespligt af ændringer Måske Ja 
Aktierne/anparternes 

 Anskaffelsestidspunkt 
 Anskaffelsessum 

 
Tilføjelsestidspunkt 
Opgøres efter VOL 

 
Tilføjelsestidspunkt 
Opgøres efter VOL 

Krav til balance Grenkrav Grenkrav 
Krav til vederlag Ja  Ja 
Krav til udbytte Nej  Nej 
Holdingkravet Måske Ja 
Oplysningspligt Nej Ja 

 

7.3.2 Retsgrundlag og lovmæssige krav 

En skattefri tilførsel af aktiver kan som sagt foretages med eller uden tilladelse fra SKAT, jf. FUL 

§§ 15c og 15d. FUL § 15c, beskriver betingelserne for at anvende reglerne, hvor FUL § 15d 

beskriver de skattemæssige virkninger ved anvendelse af reglerne. 

Ved skattefri tilførsel af aktiver med eller uden tilladelse, er der to klare fælles retningslinjer, der 

skal være opfyldt, jf. FUL § 15c, stk. 2, hvor det for begge alternativer er en betingelse at det 

indskydende selskab opfylder ”Grenkravet”. Samtidig er det også en fælles betingelse, at der 

udelukkende sker vederlæggelse med aktier eller anparter, hvilket betyder at der ikke kan ske 

vederlæggelse med kontanter. 

Ved ”Grenkravet” forstås, at ”en samlet enhed til sammen skal kunne fungere ved hjælp af egne 

midler”. Alle aktiver og passiver i en afdeling af et selskab, som til sammen kan betragtes som 

selvstændig og selvfinansierende, betegnes altså som en gren. Det kræver dog en konkret 

vurdering at kunne definere, om selskabet har en eller flere grene, samt hvorvidt det 

overhovedet er muligt at udskille alle aktiver og passiver, hvis disse er tæt knyttet til en af 

virksomhedens øvrige grene. En skattefri tilførsel af aktiver skal omfatte samtlige aktiver og 

passiver i den gren af virksomheden som overdrages til et andet selskab, og dette gælder også 

eventuel goodwill, der måtte være knyttet til virksomhedsgrenen. At en gren, jf. FUL § 15c, stk. 

2, skal udgøre en selvstændig bedrift ud fra et organisatorisk synspunkt betyder, at der skal 

være en materiel identificerbar enhed i selskabet. I Naan A/S er det tilfældet, at ejendommen 

anses som værende en selvstændig gren.  
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Derudover kræves det, at det modtagende selskab senest giver SKAT oplysninger vedrørende 

deltagelsen af en tilførsel af aktiver uden tilladelse fra SKAT i forbindelse med indregistreringen 

af selvangivelse for det indkomstår, hvori tilførslen er gennemført47. 

I praksis sker dette i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen. Ved en skattefri 

omstrukturering med tilladelse fra SKAT, skal der også gives oplysninger om i hvorvidt dette på 

selvangivelsen. På samme måde gælder det, at det indskydende selskab senest en måned 

efter afståelsen, skal give SKAT oplysninger om det indskydende selskab afgiver aktier, som 

følge af en efterfølgende omstrukturering. 

7.3.3 Tilførsel af aktiver med tilladelse 

Vælges det at gennemføre en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse fra SKAT, er der ikke 

sket ændringer ved indførelsen af de nye objektive regler omkring skattefrie omstruktureringer 

uden tilladelse. Altså skal hovedkravene fortsat være overholdt for tilladelsen. 

I afsnittet ”forretningsmæssig begrundelse” beskrives kravet omkring dokumentationen herfor, 

hvor det beskrives at der ved ansøgning om skattefri omstrukturering med tilladelse fra SKAT 

stilles strenge krav. Denne begrundelse er den vigtigste forskel i forhold til reglerne om skattefri 

omstrukturering med eller uden tilladelse, idet manglende overbevisning om en 

forretningsmæssig begrundelse, gør at SKAT nægter tilladelse. 

Det er vigtigt at nævne, at ved en skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, er 

anskaffelsessummen for aktierne i det modtagende selskab lig handelsværdien, hvilket blev 

vedtaget ved indførsel af lov nr. 525 af 12. juni 2009. Før vedtagelsen blev aktierne i det 

modtagende selskab anset som erhvervet til den skattemæssige værdi af de tilførte aktiver.  

7.3.4 Tilførsel af aktiver uden tilladelse 

En skattefri tilførsel af aktiver kan ske uden tilladelse fra SKAT, hvis det indskydende samt det 

modtagende selskab er omfattet af begrebet ”selskab i en medlemsstat”48 og ikke ses som en 

transparent enhed her i landet, jf. FUL § 15 c, stk. 1, pkt. 4. Her gælder som udgangspunkt de 

samme regler, som der gælder ved skattefri tilførsel af aktiver med tilladelse, bortset fra kravet 

om den forretningsmæssige begrundelse, hvilket betyder at også grenkravet og 

kontantvederlagsforbuddet gælder. 

                                                 
47 Jf. FUL § 15 c, stk. 7 
48 Artikel 3 i direktiv 90/434/EØF 
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7.3.5 Skattemæssige virkninger 

En tilførsel af aktiver kan ske til et nystiftet selskab eller til et allerede eksisterende selskab, og 

tilførsel medfører som udgangspunkt afståelsesbeskatning for det indskydende selskab, da der 

sker et salg af enkelte aktiver. Dog er det muligt at undgå denne afståelsesbeskatning, ved at 

lade det modtagende selskab succedere i det indskydende selskabs skattemæssige position. 

Her overtager det modtagende selskab altså det indskydende selskabs udskudte skat og 

derved udskydes beskatningen. For at dette kan lade sig gøre, skal særlig bestemmelser fra 

fusionsskatteloven om tilførsel af aktiver overholdes. Disse beskrives i fusionsskatteloven 

kapitel 5, §§ 15 c og 15 d.  

De skattemæssige virkninger er ens for skattefri tilførsel med tilladelse og uden tilladelse. En 

skattefri tilførsel af aktiver sker med succession, hvilket vil sige, at det indskydende selskabs 

fortjeneste eller tab på de tilførte aktiver og passiver, ikke indgår i det indskydende selskabs 

skattepligtige indkomst, jf. FUL § 15 d, stk. 1. I stedet vil det modtagende selskab overtage den 

skattemæssige stilling. Det modtagende selskab overtager altså de tilførte aktiver og passivers 

anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum, skattemæssige værdier og anskaffelseshensigt.  

Der er derfor ikke tale om skattefrihed ved tilførsel af aktiver, men om en skatteudskydelse, da 

beskatningen vil ske på et senere tidspunkt. Dette er dog kun gældende for de aktiver og 

passiver, der som følge af tilførslen, er knyttet til et modtagende selskab.  

Tilførselsdatoen skal være sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs 

regnskabsår49, hvilket er en ufravigelig betingelse. Det modtagende selskab skal ikke 

nødvendigvis have samme regnskabsår som moderselskabet, hvilket vi mener, er 

uhensigtsmæssigt, da selskaberne efter tilførslen af aktiver vil være underlagt tvungen 

sambeskatning, og herved sker tvungen sammenlægning af skattemæssigt regnskabsår, jf. 

SEL § 10, stk. 5. Idet tilførselsdatoen skal være sammenfaldende, kan tilførslen reelt set ske 

med tilbagevirkende kraft afhængigt af datoen for beslutningstidspunktet, dog maksimalt med 6 

måneder, jf. FUL § 5, stk. 2. Hvis tilførslen ændrer på en eventuel koncernforbindelse og 

efterfølgende sambeskatning, kan der ikke ske en skattefri tilførsel med tilbagevirkende kraft50. 

7.3.6 Situationen i Naan A/S 

I en situation med tilførsel af aktiver vil Naan A/S, jf. tidligere selskabsstruktur, efterfølgende eje 

100 pct. af Naan Drift ApS. Dette er netop den struktur som Birgitte kunne være interesseret i, 

hvorved ejendommen vil blive bevaret i Naan A/S og driften ville blive udskilt fra det oprindelige 

                                                 
49 FUL § 15 d, stk. 2 og 3, der henviser til FUL § 5 
50 FUL § 5, stk. 3 samt sambeskatningsreglerne 
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selskab. Herved vil det også for Susanne, blive billigere at overtage Naan Drift ApS, idet 

ejendommen vil ligge i Naan A/S. 

I bilag 8 ønsker vi at illustrere en åbningsbalance som et eksempel på, hvorledes en tilførsel af 

aktiver kan foretages, således at datterselskabet opnår den lavest mulige værdi. Ejendommen 

forbliver hermed i det indskydende selskab, mens det modtagende selskab, Naan Drift ApS, vil 

overtage alle aktiver og passiver, som vedrører driften samt størstedelen af selskabets likvide 

beholdning på kr. 5.723.123. Dette vil bevirke, at selskabet således kan klare sig for egne 

midler, hvorved fusionsskattelovens betingelser for grenkravet er opfyldt. Det skal dog 

pointeres, at det ikke kun er et spørgsmål om man har likvider nok, det kan ligeledes være den 

forventede driftsindtjening, der kan generere nok kapital til at kunne finansiere sig selv. 

7.4 Aktieombytning 

”Ved aktieombytning forstås den transaktion, hvor en aktionær indskyder sine aktier i et 

driftsselskab i et nystiftet eller eksisterende selskab mod som vederlag at modtage aktier i det 

modtagende selskab”51 

Aktieombytning er en velkendt omstruktureringsmodel i forbindelse med et generationsskifte. 

Dette skyldes at man i forbindelse med en aktieombytning etablerer en holdingstruktur, hvor der 

er mulighed for at opspare kapital fra driften uden driftsrisiko. Ligeledes er det muligt for 

holdingselskabet (moder) at frasælge sine aktier i datter uden beskatning, under den 

forudsætning at moder ejer mindst 10 pct. af aktierne i datter. Også her skal reglerne omkring 

holdingkravet være opfyldt. 

7.4.1 Selskabsstrukturen ved aktieombytning 

Ved aktieombytning findes der to metoder, herunder aktieombytning til et nyt selskab eller 

aktieombytning til et eksisterende selskab: 

 Aktieombytning til eksisterende selskab, sker ved kapitalforhøjelse med apportindskud 

 Aktieombytning til et nyt selskab, sker ved at stiftelse af et selskab med apportindskud. 

Denne metode kan i Naan A/S situation anvendes og ses opstillet nedenfor. 

                                                 
51 Definition på aktieombytning 
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Figur 9 - Aktieombytning ved nystiftelse af Naan Holding ApS (egen tilvirkning) 

I det tilfælde, at Naan A/S foretager en aktieombytning i lighed med ovenstående, vil der nu 

figurere et driftsselskab, der ejes 100 % af et holdingselskab og hovedaktionærens personlige 

skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i selskabet, vil svare til den oprindelige skatte-

mæssige anskaffelsessum for det oprindelige driftsselskab samt en eventuel udligningssum.   

Naan A/S har interesse i at foretage en aktieombytning til et nyt selskab, idet Birgitte kommer i 

en situation hvor hun skal nystifte et holdingselskab, der efterfølgende vil eje 100 pct. af 

selskabskapitalen i driftsselskabet, hvorfor vi anvender ovenstående model. Holdingselskabet 

vil derefter fungere som en pensionskasse for Birgitte, idet hun uden driftsrisiko har mulighed 

for at opspare kapital, som senere kan hæves som en del af hendes pension. 

Nedenfor vil vi beskrive forskellene på en aktieombytning med eller uden tilladelse, hvorfor 

nedenstående skematisering er udarbejdet, hvor de væsentligste forskelle fremgår. 

 Med tilladelse Uden tilladelse 

Anmeldelsespligt af ændringer Ja Nej 
Nuværende aktionær: 
- Anskaffelsestidspunkt 
- Anskaffelsessum 

 
Oprindeligt 
Oprindelig 

 
Oprindeligt 
Oprindelig 

Erhvervende selskab 
- Anskaffelsestidspunkt 
- Anskaffelsessum 

 
Ombytning 
Handelsværdi 

 
Ombytning 
Oprindelig 

Krav til vederlag Ja Ja 
Krav til udbytte Nej Nej52 
Holdingkravet Måske Ja 
Oplysningspligt Nej Ja 

7.4.2 Retsgrundlag og lovmæssige krav 

Ved en skattefri aktieombytning benyttes reglerne i ABL § 36, stk. 1 og 2, eller ABL § 36 stk. 3.  

                                                 
52 Ophørt i forbindelse Holdingkravets indtræden 
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Ved ABL § 36, stk. 1 og 2 er kravet, at det modtagende selskab efter aktieombytningen skal 

have flertallet af stemmerne. Dette vil eksempelvis ske i praksis, når en eneaktionær foretager 

en aktieombytning af samtlige aktier i selskabet, med henblik på at etablere en holdingstruktur, 

nøjagtig som set ovenfor.  

Ved ABL § 36 stk. 3 er det også muligt at foretage aktieombytning, selvom det ene eller begge 

selskaber ikke er omfattet af begrebet ”selskab i en medlemsstat” eller svarer til danske 

kapitalselskaber. Dog skal kravet om, at det modtagende selskab efter aktieombytningen ejer 

hele selskabskapitalen i det indskydende selskab, være opfyldt.  

Overordnet set vil det i praksis ikke have nogen væsentlig betydning, om der er tale om 

aktieombytning i henhold til ABL § 36, stk. 1 og 2 eller ABL § 36, stk. 3, og ABL § 36, stk. 3 vil 

derfor oftest kun blive anvendt, når ABL § 36, stk. 1 og 2 ikke kan finde anvendelse. I opgaven 

anvendes aktieombytning efter ABL § 36, stk. 1 og 2, da betingelserne er opfyldte, hvorfor vi jf. 

afgrænsningen, afgrænser os fra at beskrive og anvende ABL § 36, stk. 3. 

Endelig er det en grundlæggende forudsætning for adgangen til skattefri aktieombytning, jf. ABL 

§ 36, stk. 1 og 2, eller stk. 3, at den aktionær, der ønsker anvendelse af reglerne, er 

skattepligtig til Danmark af fortjeneste eller tab ved afståelsen af aktierne, jf. ABL § 6 og § 7, 

hvilket følger af de generelle regler om fraflytning, j f. ABL § 38, stk. 1. Nedenfor er beskrevet 

nogle af de forskellige krav. Jf.  

 
Selskabsbegrebet 

I henhold til ABL § 36, stk. 1, skal både Naan A/S og Naan Holding ApS være omfattet af 

begrebet ”selskab i en medlemsstat”. eller være selskaber, som svarer til danske 

kapitalselskaber, men som er hjemmehørende uden for EU. For Danmarks vedkommende er 

kapitalselskaber omfattet af dette begreb. Formålet med denne bestemmelse er at indsnævre 

anvendelsen for aktieombytninger til kapitalselskaber. Når det skal vurderes, om et selskab 

svarer til et dansk kapitalselskab, skal der tages højde for følgende:  

”Der skal være tale om et erhvervsdrivende selskab med fast indskudskapital, i hvilket ingen af 

deltagerne hæfter personligt for selskabets forpligtelser, men hvor hæftelsen er begrænset til 

den af deltagerne indskudte kapital og selskabets øvrige formue, og som er undergivet retlig 

regulering. Der kan dog også lægges vægt på andre momenter, ligesom mindre væsentlige 

fravigelser i forhold til danske kapitalselskaber ikke bevirker, at tilladelse vil være udelukket”53. 

Stemmeflertalskravet 

                                                 
53 Ligningsvejledningen 2010-1, afsnit S.G.18.3 
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I ABL § 36, stk. 2 er det et krav, at Naan Holding ApS efter ombytningen besidder flertallet af 

stemmerne, men ikke nødvendigvis flertallet af kapitalandelene i Naan A/S. Naan Holding ApS 

skal dog have flertallet af stemmerne ved selve aktieombytningen og ikke ved efterfølgende køb 

af aktierne. Dette kan have betydning i tilfælde, hvor Naan A/S’ selskabskapital er opdelt i 

aktieklasser med forskellige stemmeandele, A-aktier, B-aktier osv. 

Vederlag 

Vederlæggelse for de ombyttede aktier skal ske med aktier i Naan A/S samt med en eventuel 

kontant vederlæggelse jf. ABL § 36, stk. 1 og 2, samt stk. 3. Kontant vederlæggelse er 

vederlæggelse udover aktier og anses for en aktieafståelse der beskattes efter reglerne i 

aktieavancebeskatningsloven. Afståelsesbeskatningen opgøres ud fra den kursværdi, der er på 

ombytningstidspunktet. Modtages kontantvederlag på halvdelen af kursværdien, anses 

halvdelen af de ombyttede aktier for afstået. Der er ikke krav om en forholdsmæssig fordeling af 

ejerandele og kontantvederlæggelse ved flere aktionærer, hvilket er følge af, at et af formålene 

med skattefri omstrukturering er muligheden for generationsskifte ved at skifte en del af 

ejerkredsen, uden at der sker beskatning.  

Øvrige krav 

Øvrige betingelser til en aktieombytning er blandt andet, at ombytningen skal gennemføres 

inden 6 måneder fra den første ombytningsdag, jf. ABL § 36, stk. 4, og betingelsen gælder både 

for aktieombytninger efter ABL § 36, stk. 1 og 2, samt stk. 3. I størstedelen af tilfældene vil dette 

ikke være et problem, da der eksempelvis ved en eneaktionærs aktieombytning til et nystiftet 

selskab (holdingselskab) vil ske ombytning af aktierne med det samme. Men i enkelte tilfælde 

hvor et selskab afgiver tilbud om at overtage aktier i et andet selskab, med mange aktionærer, 

kan betingelsen om forlængelse af tidsfristen bruges, jf. ABL § 36, stk. 4, pkt. 2. Dette vil ofte 

også være en mulighed ved opstart af ny virksomhed, hvor værdien af aktierne først kan 

fastlægges efter 6 måneders fristen.  

Derudover beskriver ABL § 36, stk. 4, at en skattefri aktieombytning ikke kan ske med 

tilbagevirkende kraft. Rent selskabsretligt kan et selskab stiftes med tilbagevirkende kraft, men 

skattemæssigt kan ombytningen af aktierne ikke anses for værende sket før aftaledatoen. Dette 

vil sige, at Naan Holding ApS’ anskaffelsestidspunkt ikke kan ses fra tidligere end det tidspunkt, 

hvor ombytningen rent faktisk gennemføres54. 

Udover ovennævnte frist, er der yderligere en frist ved skattefri aktieombytning med tilladelse, 

hvor ombytningen skal være foretaget senest 6 måneder efter tilladelsen er givet. Frist er 
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oprettet, da de forhold, tilladelsen bygger på, ikke må ændre sig væsentligt før ombytningen. 

Også her kan der opnås forlængelse af fristen. 

Til sidst bemærkes det, at som følge af stemmeflertalskravet, vil det i Naan Holding ApS ved 

aktieombytning være et krav, at der ejes mere end 50 pct. af stemmerettighederne i Naan A/S, 

som vil medføre tvungen sambeskatning. Selskaberne skal derfor have samme regnskabsår, 

som med fordel tilrettelægges inden ombytningen.  

7.4.3 Aktieombytning med tilladelse 

Som det også gør sig gældende for de øvrige former for omstrukturering, er det ved 

aktieombytning baseret på forudgående ansøgning om tilladelse afgørende, at der foreligger en 

forretningsmæssig begrundelse. Heri ligger selvsagt ikke, at der ikke må opnås skattemæssige 

fordele, selvom det må formodes at være et væsentligt incitament til at foretage 

aktieombytningen, men den forretningsmæssige begrundelse skal være til stede. 

Hvis de, til SKAT anmeldte hensigter med omstruktureringen, ikke holder stik, opstår 

spørgsmålet om hvad der så sker. Oprindeligt var tilladelsen til aktieombytning oftest betinget af 

at aktierne i det erhvervede selskab ikke blev afstået indenfor en 3-årig periode. Men som 

konsekvens af Leur Bloem-dommen blev det i praksis imidlertid ændret fra at anvende et 

generelt ejertidsvilkår til at SKAT nu generelt fastsætter et vilkår om, at alle efterfølgende, 

væsentlige ændrede forhold skal anmeldes til SKAT. 

Ved anmeldelsen til SKAT vedrørende væsentlige ændringer i de forhold, der lå til grund for 

ansøgningen i første omgang, se TSS cirkulære 2001-12. Disse ændringer kan blandt andet 

være ændringer i koncernstrukturen, ejerforholdene eller andre forhold, som kan betyde en 

ændret mening af baggrunden for tilladelsen. Vejledningen beskriver følgende ændringer, som 

skal anmeldes: 

 Afståelse af aktierne i datterselskabet eller holdingselskabet 

 Ændringer i kapitalforholdene, herunder udstedelse af medarbejderaktier 

 Ændringer i aktieklasser eller i aktieklassernes rettigheder  

 Ændringer iht. fusionsbeskatningsdirektivet (fusion, spaltning eller tilførsel af aktiver) 

 Tilbagesalg af erhvervede aktier til holdingselskabet (ophævet for ombytninger 1.7.02) 

 Indgåelse eller ophævelse af aktionæroverenskomst - betydning for stemmefordelingen. 

Hvis der ikke er mulighed for at anmelde ændringerne før gennemførelsen af ændringerne, 

såsom ved uforudsigelige ændringer uden indflydelse fra aktionærs side, skal der ske 
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efterfølgende anmeldelse af ændringen inden for en måned efter ændringens gennemførelse. 

Hvis dette ikke gøres, kan det medføre at tilladelsen tilbagekaldes. 

Øvrige betingelser for skattefri aktieombytning med tilladelse 

Der skal ske meddelelse om en skattefri aktieombytning til SKAT, hvorefter SKAT vil vurdere 

om formålet med aktieombytningen er skatteundgåelse eller skatteunddragelse. Hvis dette ikke 

er formålet, vil formålet sandsynliggøres ved nedenstående jf. TSS cirkulære 2001-12: 

 Etablering af fusionslignende samarbejde mellem uafhængige virksomheder eller, 

 Oplysning om, at etablering af en koncernstruktur er væsentlig for den pågældende 

virksomheds drift eller likviditet. De forretningsmæssige begrundelser skal suppleres 

med oplysning om, at holdingselskabets ejerskab af de ved ombytningen erhvervede 

aktier i driftsselskabet vil blive bevaret i mindst 3 år fra ombytningen. 

Inden man meddeler om skattefri aktieombytning efter ABL §§ 36 og 36 A til SKAT, skal 

hovedaktionæren overveje, om selskabet kan opfylde følgende krav: 

 Tilladelse til aktieombytning 

 Krav til vederlæggelsen og til tidsfristen, 6 måneders periode 

 Krav om forretningsmæssig begrundelse  

Såfremt der opnås tilladelse til en skattefri aktieombytning, skal der til brug for stiftelse af 

holdingselskabet udarbejdes en vurderingsberetning, jf. SEL §§ 36 og 37, hvor 

værdiansættelsen af driftsselskabet skal iagttage TSS cirkulære 2000-09, som benyttes til brug 

for åbningsbalancen. 

7.4.4 Aktieombytning uden tilladelse 

De under afsnit 7.4.2 – lovmæssige krav, anførte betingelser for gennemførsel af en skattefri 

aktieombytning, skal ligeledes overholdes i forbindelse med en skattefri aktieombytning uden 

tilladelse, hvorfor der ikke er den store forskel på om der foretages en aktieombytning med eller 

uden tilladelse. 

Det er væsentlig nemmere at gennemføre en skattefri aktieombytning uden tilladelse, idet man 

ved en skattefri aktieombytning med tilladelse skal lægge en forretningsmæssig begrundelse til 

grundlag for ombytningen, derfor ses dette også oftere foretaget i praksis. 
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7.4.5 Skattemæssige virkninger 

Ved en aktieombytning efter ABL § 36, stk. 1-3, er ønsket om at foretage en skattefri 

aktieombytning efter ABL § 36, stk. 6.7, begrundet i muligheden for at foretage en udskydelse af 

beskatningen i forbindelse med afståelse af aktierne. 

Konsekvensen af at foretage en aktieombytning efter § 36, stk. 6, er grundlæggende det 

samme som efter ABL § 36, stk. 1-3, nemlig at der ikke udløses beskatning hos aktionæren på 

ombytningstidspunktet, men at den skat, der hviler på de ombyttede aktier, udskydes til et 

senere tidspunkt. 

I begge tilfælde, altså om der foretages en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse, er 

dette det sammen, hvorfor det ikke er grundet den skattemæssige spekulation, at der foretages 

en aktieombytning med eller uden tilladelse. 

7.4.6 Situationen i Naan A/S 

Værdien af kapitalandelene i Naan A/S vil som nævnt tidligere tage udgangspunkt i 

åbningsbalancen for Naan Holding ApS - aktiernes indre værdi - som netop er det samme som 

egenkapitalen i Naan A/S 2010. Ved stiftelse af den nye holdingstruktur skal det rapporteres til 

E&S ved udarbejdelsen af en vurderingsberetning. Denne har vi vurderet uvæsentlig for vores 

opgave, hvorfor denne ikke er udarbejdet. Nedenstående viser den beregnede handelsværdi 

samt den nye egenkapital i holdingselskabet. 

 
Figur 10 – Aktiernes indre værdi (egen tilvirkning) 

Værdien af Naan A/S, der indskydes ved nystiftelse af Naan Holding ApS, udgør i alt kr. 

14.306.674, hvilket svarer til værdien af de indskudte aktiver fratrukket de overtagne 

forpligtelser. Indskuddet vederlægges 100 pct. med aktier nominelt kr. 80.000, og en overkurs 

opstår på i alt kr. 14.226.674, som fremgår af Naan Holding ApS’ åbningsbalancen i bilag 9. 

14.306.674

80.000
14.226.674
14.306.674

Aktiernes indre værdi .........................................

Overkurs i Naan Holding ApS.............................
Selskabskapital i Naan Holding ApS...................

Egenkapital i alt...................................................
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7.5 Spaltning 

Ved gennemførelse af en spaltning sker der en opdeling af det hidtidige selskabs aktiviteter, 

hvorefter en eller flere af de opsplittede selskabsdele overgår til et eller flere andre selskaber. 

Som vederlæggelse heraf modtager aktionærerne i det indskydende selskab vedlager i form af 

aktier, kontanter eller en kombination heraf i det modtagende selskab. Grundlæggende er en 

spaltning altså en overdragelse af aktiver fra det indskydende selskab til det modtagende 

selskab samt en udlodning til det indskydende selskabs aktionærer55. Reglerne for spaltning af 

aktieselskaber kan ses FUL § 15 a og b. 

Grundlæggende kan der i skatteretlig henseende gennemføres en såvel skattefri som en 

skattepligtig spaltning, førstenævnte ses oftest i praksis. 

7.5.1 Selskabsstrukturen ved spaltning 

Der findes to typer af spaltning herunder en fuldstændig spaltning, også kaldet en 

ophørsspaltning, og en delvis spaltning, også kaldet grenspaltning. 

Ved ophørsspaltning ophører det indskydende selskab i ledtog med selve spaltningen. Ved 

denne spaltning kan overførslen af aktiver og passiver ske som aktionæren selv ønsker det, 

dog skal der fortsat være en forretningsmæssig begrundelse i lighed med aktieombytning og 

tilførsel af aktiver. Det er dog ikke et krav ved ophørsspaltning, at selskabet skal have en samlet 

gren af virksomheden. Ved en grenspaltning skal ikke kun kravene for ophørsspaltning 

overholdes, men også kravet om at det indskydende selskab skal overholde grenkravet, som 

tidligere beskrevet.  

I Naan A/S situation anvendes en grenspaltning, hvor Naan A/S splittes op i Naan Drift ApS og 

Naan Ejd. A/S, hvor drift og ejendom efterfølgende figurere i hvert sit selskab. Ved denne form 

for spaltning, skal der således være tale om en selvstændig organisatorisk enhed, der tillige er i 

stand til at fungere ved egne midler. Nedenfor ses et eksempel på en grenspaltning. 

 
Figur 11 - Spaltning af Naan A/S (egen tilvirkning) 

                                                 
55 Skatteretten 2, Thomson Routers, side 562 
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Nedenfor vil vi beskrive forskellene på en skattefri spaltning med eller uden tilladelse, hvorfor 

nedenstående skematisering er udarbejdet, hvor de væsentligste forskelle fremgår. 

 Med tilladelse Uden tilladelse 

Krav Forretningsmæssig 
begrundelse 

Opfyldelse af værnsregler 

Anmeldelsespligt Ja Ja, senest en måned efter 
vedtagelsen 

Personaktionærer 
 Anskaffelsestidspunkt 
 Anskaffelsessum 

 
Oprindeligt 
Oprindelig 

 
Oprindeligt 
Oprindelig 

Selskabsaktionærer 
 Anskaffelsestidspunkt 
 Anskaffelsessum 

 
Oprindeligt 
Oprindelig 

 
Spaltningstidspunktet 
Oprindelig 

Krav til balance 
 Ophørsspaltning 
 Grenspaltning 

 
Ingen krav 
Grenkrav 

 
Ingen krav 
Grenkrav 

Krav til vederlag Ja, aktier og/eller kontanter Ja, aktier og/eller kontanter 
Krav til udbytte Nej Nej 
Holdingkravet Måske Ja 
Oplysningspligt Nej Ja, på selvangivelsen jf. 

L110A, L110B og L23. 
Underskudsfremførelse Fortabes i modtagende 

selskab, uden for 
sambeskatningen 

Fortabes i modtagende 
selskab, uden for 
sambeskatningen 

Succession Både i selskabs aktiver og 
passiver 

Både i selskabs aktiver og 
passiver 

7.5.2 Retsgrundlag og lovmæssige krav 

Retsgrundlaget for skattefri spaltning findes i FUL §§ 15a og 15b56, hvor der ved anvendelsen af 

reglerne skal gives tilladelse hertil af SKAT. Dog kan der efter lov nr. 343 af 18. april 2007, som 

tidligere nævnt, foretages en skattefri spaltning uden tilladelsen, hvor følgende betingelser skal 

være opfyldt, for at undgå risikoen for at SKAT ved en efterfølgende ligningsmæssig 

gennemgang anser omstruktureringen for at være skattepligtig, herunder følgende:  

 Der skal omstruktureres til aktiernes handelsværdier på omstruktureringstidspunktet. 

o Vederlaget til de enkelte aktionærer svarer til markedsværdien af aktierne i det 

oprindelige selskab.  

 Uudnyttede aktietab kan ikke udnyttes ved salget af de modtagne aktier. 

 F.eks. forsvinder nettokurstabskonto, hvilket er en af konsekvenserne 

 Der skal gives besked til SKAT ved indgivelse af selvangivelse i omstruktureringsåret. 
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 Krav om vederlæggelse 

 Særlige krav ved delvis spaltning (grenspaltning) 

 Ved en delvis spaltning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, er det en 

betingelse, at det indskydende selskabs overførsel af aktiver og passiver til det 

modtagende selskab udgør en virksomhedsgren, samt at virksomheden har den 

fornødne egenkapital og likviditet til at fortsætte driften, jf. FUL § 15a, stk. 3.  

7.5.3 Spaltning med tilladelse 

Nøjagtigt som for de øvrige former for omstrukturering, gør det sig gældende, at der foreligger 

en forretningsmæssig begrundelse forud for en ansøgning om tilladelse til skattefri spaltning. 

Spørgsmålet om, hvornår der foreligger en forretningsmæssig begrundelse påkalder sig særlig 

opmærksomhed ved skattefrie spaltninger efter ophævelse af det indtil 1. juli 2002 gældende 

krav om, at aktionærerne skal vederlægges med aktier i de udspaltede selskaber, idet 

spaltningsredskabet i forbindelse med omstruktureringer og generationsskifter er blevet 

særdeles populært. Det kan derfor fortsat være svært, at vurdere hvornår der ligger en 

forretningsmæssig begrundelse og hvornår der er tale om skatteundgåelse. 

Det skal derfor igen påpeges, at i det tilfælde hvor der eventuelt kunne ligge en 

skatteundgåelses- eller skatteunddragelseshensigt, gives der ikke tilladelse, idet den 

forretningsmæssige begrundelse ikke er hovedformålet. 

7.5.4 Spaltning uden tilladelse 

Da det ses vanskeligere at få en tilladelse til en skattefri spaltning, ses det oftere i praksis at en 

skattefri spaltning uden tilladelse gennemføres, og dette med risiko for underkendelse. For at 

undgå risikoen for at SKAT ved en efterfølgende ligningsmæssig gennemgang anser 

omstruktureringen for at være skattepligtig, kan det i stedet være en god idé, at være 

opmærksom på, at overholde det objektive krav, således at risikoen for underkendelse 

minimeres, som blandt andet er, at:  

 Der skal omstruktureres til aktiernes handelsværdier på omstruktureringstidspunktet. 

o Vederlaget til de enkelte aktionærer svarer til markedsværdien af aktierne i det 

oprindelige selskab.  

 Uudnyttede aktietab kan ikke udnyttes ved salget af de modtagne aktier. 

o F.eks. forsvinder nettokurstabskonto, hvilket er en af konsekvenserne 

 Der skal gives besked til SKAT ved indgivelse af selvangivelse i omstruktureringsåret. 

 Krav om vederlæggelse 
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 Særlige krav ved delvis spaltning (grenspaltning) 

o Ved en delvis spaltning, hvor det indskydende selskab ikke ophører, er det en 

betingelse, at det indskydende selskabs overførsel af aktiver og passiver til det 

modtagende selskab udgør en virksomhedsgren, samt at virksomheden har den 

fornødne egenkapital og likviditet til at fortsætte driften, jf. FUL § 15a, stk. 3.  

I enkelte tilfælde, som dog ikke er væsentligt for Naan A/S, kan en skattefri spaltning uden 

tilladelse ikke gennemføres. Dette vil være i en situation hvor, ”det indskydende selskab har 

mere end én selskabsdeltager, og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre 

end 3 år, uden at have rådet over flertallet af stemmerne, og samtidig er, eller ved spaltningen 

bliver, selskabsdeltager i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af 

stemmerne”57. Desuden kan en skattefrit spaltning uden tilladelse ikke gennemføres, hvis en 

aktionær med bestemmende indflydelse er hjemmehørende i udlandet. 

7.5.5 Skattemæssige virkninger 

Ved en skattefri spaltning betales ikke skat, af fortjenester eller tab, på overdragne aktiver samt 

passiver i det indskydende selskab, da det modtagende selskab succederer i det indskydende 

selskabs skattemæssige stilling. Beskatningen ved skattefri spaltning vil altså blive udskudt 

indtil det modtagende selskab sælger aktiviteterne. Forholdet mellem aktiverne og passiverne i 

det indskydende selskab skal derfor svare til forholdet mellem aktiverne og passiverne i det 

modtagende selskab, så der ikke sker en skævdeling af værdier mellem aktionærerne, jf. L 110 

A af 21. marts 2007. Dette er dog i Naan A/S situation ikke relevant, da der er tale om et 

hovedaktionærselskab. Derudover må man ved den skattefrie spaltning ikke danne nye aktiver 

og passiver, herunder eventuelle mellemregninger selskaberne imellem, og ej heller må der 

sælges aktier skattefrit til det udstedende selskab i 1 år efter spaltningen er foretaget.  

7.5.6 Situationen i Naan A/S 

I bilag 8 ses eksempel på en spaltningsbalance for en spaltning uden tilladelse, hvor der er 

taget hensyn til tidligere nævnte regler.  Det er vores hensigt at spalte Naan A/S op i to 

selskaber, et driftsselskab og et ejendomsselskab kaldet Naan Drift ApS og Naan ejd. A/S. 

Birgitte er derfor fortsat hovedaktionær i begge selskaber, hvorfor der ikke er sket ændringer i 

forhold til hovedaktionærsituationen. Det ses af balancen, at aktiver og passiver er fordelt 

ligeligt. Ejendommen og driften bliver fordelt i hvert deres selskab, hvor yderligere passiver og 

aktiver, der ikke indgår i grenkravet, bliver fordelt som Birgitte ønsker det. Ejendommen er 

overdraget til uvildig mæglervurdering kr. 7.400.000 og den mindre fordeling af overført resultat 

til ejendomsselskabet knytter sig primært til ejendomssalg fra tidligere år. Selskabskapitalen i 
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det udspaltede selskab stiftes via apportindskud til en nominel egenkapital på kr. 80.000. 

Realkreditlånet er optaget i Naan ejd. A/S, idet ejendommen ligger her. Nedenstående figur 

viser, hvorledes en grenspaltning af selskabet bør udarbejdes. 

 
Figur 12 - Spaltning foretaget jf. spaltningsbalance (egen tilvirkning) 

Vi har her gennemført en grenspaltning uden tilladelse, hvorved der følger visse risici. Det 

anbefales derfor, at der enten søges om bindende svar hos SKAT, på fordelingen af grenen i 

virksomheden, forholdet mellem aktiver og passiver samt den udskudte skat, ligesom spørgeren 

gjorde i afgørelsen, SKM 2008.172.SR eller der søges om hjælp i tidligere afgørelser. 

Derudover bør man i disse tilfælde rådgive sig med en advokat, der evt. kan tage ansvar for de 

juridiske aspekter i spaltningen samt eventuel udarbejdelse af et skatteforbehold. 

7.4 Delkonklusion 

Naan A/S er et selskab, der ønskes at fortsætte i familieregi, hvorfor selskabet ønskes slanket, 

således at den lavest mulige handelsværdi opnås. Det vil have betydning for 

overdragelsessummen, således at Susanne kan overtage selskabet til en noget lavere værdi, 

og finansieringsmuligheder derved synes realistiske. Derfor vil en omstrukturering og 

klargørelse af selskabet inden generationsskiftet være en mulighed, da det i mange tilfælde kan 

sikre den ønskede selskabsstruktur. Forud for Naan A/S’ generationsskifte er der derfor lagt op 

til 3 mulige omstruktureringsmodeller: 

 Tilførsel af aktiver 

 Aktieombytning 

 Spaltning 

Gældende for de tre modeller er, at det fra 2007 har været muligt at foretage omstrukturering 

uden tilladelse fra SKAT, hvor der førhen var et krav om tilladelse. Dette har gjort det muligt at 

foretage skattefri omstrukturering uden en forretningsmæssig begrundelse, hvorfor det også 

ses, at SKAT har skærpet kravene til en omstrukturering med tilladelse. Uden tilladelse er der 
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dog strengere krav der skal opfyldes herunder holdingkravet, som går i stedet for den tidligere 

regel omkring udbyttebegrænsninger de første 3 år. 

Ved tilførsel af aktiver og spaltning skal grenkravet være opfyldt, hvorfor det i mange tilfælde 

kan være en fordel at søge SKAT om bindende svar. Der kan ligeledes tages skatteforbehold 

med mulighed for omstødelse, såfremt dette skulle blive underkendt. En aktieombytning kan 

foretages forud for en spaltning, hvorved en holdingstruktur opstår, og dermed sikre fordele i 

forhold til enkeltheden ved generationsskiftet og det skattemæssige aspekt. 

Valget af optimale omstruktureringsmodel, afhænger af forskellige faktorer, og hvilken 

generationsskiftemodel der anses for værende optimal for selskabet, herunder generationsskifte 

ved brug af AB modellen eller ved succession. 

Ved brug af AB modellen, ses det som en optimal løsning at selskabet først foretager en 

aktieombytning, hvorved holdingstrukturen opstår, og dermed Birgittes ”pensionskasse”. 

Efterfølgende kan en skattefri spaltning foretages, således at det oprindelige driftsselskab 

spaltes i et nyt driftsselskab og et selskab hvor ejendommen er. Denne omstrukturering kan 

foretages forud for generationsskiftet, og skal opfylde holdingkravet for at omstruktureringen 

ikke bliver skattepligtig, og nedenstående selskabsstruktur vil opstå. 

 
Figur 13 – Fuldstændig omstrukturering inden brug af AB modellen (egen tilvirkning) 

Ved succession synes en direkte spaltning at være den optimale omstruktureringsmodel, 

således at Susanne overtager selskabet og direkte succedere i Birgittes skattemæssige stilling. 

Nedenstående selskabsstruktur vil herved opstå. 
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Figur 14 – Fuldstændig omstrukturering inden brug af succession (egen tilvirkning) 

Valg af generationsskiftemodel og dermed omstruktureringsmodel afhænger helt og aldeles af 

de involverede parter, og begge generationsskiftemodeller vil blive behandlet i næste afsnit. 
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8. Generationsskiftemodeller 

Med udgangspunkt i ovenstående omstruktureringsmodeller / nye selskabsstrukturer vil vi 

redegøre for følgende generationsskiftemodeller: 

 A/B modellen 

 Overdragelse af aktier med succession 

I hver model redegøres der for gældende love samt afgørelser, i det omfang det har betydning 

for Naan A/S. Derudover beskrives de skattemæssige konsekvenser for Birgitte og Susanne. 

For overdragelse af aktier med succession oplistes de forskellige finansieringsmuligheder der 

findes, som dog ikke har den store relevans i A/B modellen. Til sidst tages stilling til, hvorledes 

Henrik, Birgittes søn, kan tilgodeses ved begge modeller.  

8.1 A/B modellen 

Ved et generationsskifte stilles der i visse tilfælde store finansieringskrav til erhverver, hvilke 

ofte kan være så høje, at der ikke foreligger en reel mulighed for at overtage foretagendet. Det 

kan derfor være en mulighed at anvende A/B modellen, som er en generationsskiftemodel, hvor 

aktierne i det overdragne selskab bliver inddelt i A- og B-aktier og derved danner forskellige 

aktieklasser. Denne opdeling kan også være med til at finansiere generationsskiftet, i tilfælde af 

at parterne ønsker det. 

Inddelingen af aktierne kan ske i forbindelse med stiftelsen af selskabet eller på et senere 

tidspunkt, hvilket betyder, ifølge selskabsskatteloven, vil der være en vis frihed til at bestemme 

aktiernes stilling.  

 

Figur 15 - Trin 1. A/B modellen (egen tilvirkning) 

Ved opdelingen af A- og B-aktier kan man sørge for at fastholde eller opretholde en given 

magtstruktur i selskabet. Modellen kan bruges i det tilfælde, at overdrager og erhverver ønsker 
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et generationsskifte uden de store vanskeligheder, og hvis overdrager fortsat ønsker 

medindflydelse i selskabet, samtidig med at der modtages udbytte.  

Når opdelingen af aktierne skal aftales (ved en aktionæroverenskomst), skal kursen på B-

aktierne bestemmes. I denne periode er det A-aktionæren, der har forlods udbytteret for et 

givent beløb, hvilket skal fremgå af aktionæroverenskomsten, og resten udloddes til B-

aktionæren. Her har overdrager mulighed for at vise, at hun er i stand til at videreføre selskabet, 

samtidig med at der opnås en besparelse på aktierne, og der kan udloddes udbytte. Besparelse 

er den forskel der opstår mellem kursen på A-aktier (den indre værdi) og kursen på B-aktier 

(tegningskursen). 

Skattemæssigt er der ingen forskel på, om der afstås A- eller B-aktier, hvorfor der vil ske 

beskatning efter de almindelige regler for personer, jf. ABL §§ 12, 13 og 14, omkring personers 

afståelse af aktier. Modtageren af udbytte vil blive beskattet efter SL § 4, stk. 1, litra e og LL § 

16A, stk. 1, hvilket er beskrevet i afsnit 5.6. For juridiske personer (f.eks. holdingselskaber), der 

modtager udbytte, vil udbyttet være skattefrit, såfremt ejerandelen er over 10 pct. 

8.1.1 Selskabets situation 

I forbindelse med generationsskifte af Naan A/S vil Suannes ønske om at købe selskabet til 

lavest mulige reelle handelsværdi kollidere med Birgittes ønske om at sikre sig nødvendige 

midler til sin pension, da værdien af selskabet vil være en stor del af hendes pension.  

Derfor kan AB modellen være en fordel, da formålet med modellen netop er at lade den nye 

aktionær nytegne aktier i selskabet til en lav kurs, samtidig med at den nuværende aktionær får 

forlods udbytteret og dermed sikres mod udvanding af sin andel af selskabets formue, herunder 

pensionen. Ved brug af A/B modellen opnås den mindst mulige værdi, som Susannes 

personlige formue skal dække. Det er således en relativ billig måde for Susanne at komme til 

ejerskab af Naan Drift ApS i forhold til øvrige generationsskiftemodeller. Dette skyldes, at 

overdragelsessummen bliver betalt af Naan Drift ApS’ egne midler og sikrer derved, at Susanne 

skal nytegne aktier på nom. kr. 80.000 for senere at eje 100 pct. af selskabet. Modellen 

forudsætter dog, at både Birgitte og Susanne har etableret et holdingselskab, hvilket betyder, at 

Susanne skal nystifte et holdingselskab58. 

Naan A/S har foretaget en holdingstruktur i forbindelse med omstruktureringen, hvor de først 

har foretaget en aktieombytning efterfulgt af en spaltning, i hvilken Birgitte fortsat er 

                                                 
58 Det skal påpeges, at det ikke er et krav, at Susanne stifter et holdingselskab, inden hun tegner nye aktier. Dog vil 
det være mest hensigtsmæssigt, da hun på et senere tidspunkt ikke vil kunne stifte et holdingselskab ved ombytning 
uden Birgittes samtykke. 
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hovedaktioner og er 100 pct. ejer af holdingselskabet. Omstruktureringsmodellen er valgt, da 

driftsselskabet herved opnår den laveste værdi. 

Generationsskiftet tilstræbes gennemført ved, at Susanne gennem sit nystiftede holdingselskab, 

Sus Holding ApS, nytegner nom. 80.000 B-aktier i Naan Drift ApS, hvorefter selskabskapitalen 

udgør nom. 160.000. Herefter ejer Naan Holding ApS og Sus Holding ApS hver 50 pct. af 

selskabskapitalen. Da Susanne har begrænset likvide midler tegnes B-aktierne til kurs 100. 

I forbindelse med nytegningen ændres Naan Drift ApS’ vedtægter således at begge aktieklasser 

indgår. A-aktierne vil fremover være tillagt en forlods udbytteret, hvilket B-aktierne skal 

acceptere. Forlods udbytteretten skal ses som en erstatning for den lave tegningskurs, B-

aktierne blev tegnet til i Naan Drift ApS. Birgitte, som eneaktionær i Naan Holding ApS, vil 

derfor kunne forbeholde sig retten til en del af de fremtidige udbytter fra Naan Drift ApS. B-

aktierne vil have samme rettigheder som de hidtidige aktier, udover forlods udbytteretten. Det 

betyder, at B-aktierne har de samme rettigheder vedrørende udbytte i øvrigt, stemmeret og 

rettigheder ved likvidation af selskabet. 

Udover ændringen i selskabets vedtægter skal der oprettes en aktionæroverenskomst mellem 

de to aktionærer, Naan Holding ApS og Sus Holding ApS. Overenskomsten skal synliggøre 

forholdet mellem de to ejere og beskrive, hvorledes de skal forholde sig til forlods udbytteretten.    

8.1.2 Handelsværdien af selskabet 

Aktierne i Naan Drift ApS værdiansættes efter hjælperegelbestemmelserne i TSS cirkulære 

2000-09 og anvendes ved overdragelser mellem interesseforbundne parter, hvor overdragelsen 

ikke er omfattet af 1982-cirkulæret i forbindelse med en gaveafgiftsberegning. 

Hjælpereglen tager udgangspunkt i aktiernes værdi, som beregnes som summen af de enkelte 

aktivposter fratrukket passivposterne i selskabet, hvor den opgjorte goodwill efter TSS cirkulære 

2000-10 tillægges. Opgørelsen foretages på grundlag af selskabets indre værdi ifølge seneste 

aflagte årsrapport, som korrigeres ved nedenstående relevante regnskabsmæssige poster: 

Goodwill og andre immaterielle aktiver  

Den indre værdi skal lægges til den tidligere beregnede værdi af internt oparbejdet goodwill, der 

ifølge årsregnskabsloven ikke må fremgå af årsrapporten. Værdiansættelse af goodwill sker 

efter hjælpereglen i TSS cirkulære 2000-1059.  

 
                                                 
59 Bilag 6 – Værdiansættelse af goodwill 
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Udskudt skat   

I værdiansættelsen af selskabet medtages udskudt skat i beregningen, da denne videreføres i 

det nye selskab. Der skal dog reguleres for den udskudte skat, som tilknytter sig den beregnede 

værdi af internt oparbejdet goodwill opstået ved overdragelsen.  

Den indre værdi i Naan Drift ApS skal derfor alene reguleres for internt oparbejdet goodwill og 

udskudt skat heraf. Dette betyder, at værdiansættelsen af aktierne i Naan Drift ApS tager 

udgangspunkt i egenkapitalen for åbningsbalancen pr. 1. januar 201160, som er udarbejdet i 

forbindelse med spaltningen. Selskabets handelsværdi bliver således: 

 
Figur 16 – Handelsværdien i Naan Drift ApS (egen tilvirkning) 

Der er taget udgangspunkt i ovenstående handelsværdi ved beregning af forlods udbytteretten. 

På baggrund af handelsværdien på kr. 10.466.486 og en tegningskurs til kurs 10061 for de nye 

B-aktier beregnes værdien af forlods udbytteret til følgende: 

 
Figur 17 – Beregning af forlods udbytteret (egen tilvirkning) 

Naan Holding ApS’ forlods udbytteret i Naan Drift ApS er således beregnet til kr. 10.386.486, 

eksklusive forrentning og risikotillæg efter principperne i afgørelsen SKM2004.416.LR. 

Det antages, at der pr. 31. maj 2011 kan udbetales kr. 1.000.000 i udbytte i forbindelse med 

regnskabsåret 2010, da tendenserne de seneste år har vist gode resultater. For de kommende 

regnskabsår forventes det, at resultatet kan rumme en udbetaling på kr. 750.000 i udbytte. 

Forlods udbytteret skal selvfølgelig kun udloddes hvis dette likviditetsmæssigt er forsvarligt.  

                                                 
60 Se bilag 10 for åbningsbalance 
61 Skatterådets bindende svar af 8. juni 2006, j.nr. 06-004287 
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Forrentningen af Birgittes forlods udbytteret sker til en rente på 3 pct.62. Den relativt høje 

forrentning skal ses i lyset af, at den også dækker risikofaktoren, og derfor vil et yderligere 

risikotillæg således ikke blive tillagt. Der er en risiko for, at Birgitte ikke kan få udloddet hele sin 

forlods udbytteret inden for en overskuelig tidshorisont, set i lyset af de fremtidige forventninger. 

 
Figur 18 – Forlods udbytteret inkl. forrentning (egen tilvirkning) 

Parterne kan selv aftale en tidshorisont på forlods udbytteretten, uden at det har nogle 

konsekvenser. Det foreslås derfor, at man beskriver aftalen vedrørende tidshorisonten i 

aktionæroverenskomsten. Det vurderes i situationen, at selskabet ikke er i stand til at udbetale 

udbytter, som vil være store nok til at dække Birgittes fulde forlods udbytteret inden for en 

overskuelig periode. Det vil derfor være en fordel at fortage en tidsbegrænsning for således at 

bevare Susannes interesse i at videreføre selskabet, og samtidig sikre at Birgitte for en større 

del af sin forlods udbytteret. Vi foreslår, at denne tidsbegrænsning sættes til 8 år, da Birgitte 

derved som minimum vil få udloddet kr. 6.250.000, som stammer fra udbetaling af kr. 1.000.000 

det første år og efterfølgende kr. 750.000 i de efterfølgende 7 år. 

Værdiansættelse af aktierne og den valgte forrentning mv. kan som altid påvirkes af 

skattemyndighederne, hvis de vurderer, at værdien ikke er korrekt, hvorfor det er en god ide at 

ansøge om bindende svar vedrørende værdiansættelsen og den valgte forrentning, eller søge 

afgørelser hertil, som begrundelse for den valgte metode. 

                                                 
62 I dag under de givne omstændigheder, anvendes renten på 3 pct. p.a., som vi anser for værende passende, som 
også blev accepteret i afgørelse SKM2011.571.SR. 
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8.1.3 Efterfølgende tilbagekøb til udstedende selskab 

Når aktionæroverenskomsten er udløbet efter 8 år, ophæves forlods udbytteretten, således at 

Birgitte og Susannes holdingselskaber opnår ens vilkår. Herefter vil Naan drift A/S kunne 

overdrages fuldt ud til Susanne, hvilket kan ske ved, at Naan Drift ApS opkøber egne aktier af 

Naan Holding ApS. Dette kræver, at selskabet har en tilpas stor egenkapital, da de frie reserver 

vil mindskes ved tilbagekøbet af aktierne. Det vil betyde, at Naan Drift ApS finansierer Birgittes 

afgang fra ejerskabet i selskabet. 

Salg af aktier til det udstedende selskab kræver, at der søges en tilladelse hos SKAT, for at 

afståelsen bliver beskattet som et aktiesalg, jf. LL 16 b, stk. 2. Denne tilladelse vil normalt altid 

blive givet, da aktionæren afhænder samtlige aktier og reelt opgiver sin indflydelse i selskabet63. 

 

Figur 19 - Trin 2. A/B modellen (egen tilvirkning) 

Efter tre år er det muligt for Naan Holding ApS at sælge selskabets aktier i Naan Drift ApS 

skattefrit tilbage til det udstedende selskab, i det tilfælde at holdingkravet overholdes. Sker 

salget inden for 3 år, vil salget være skattepligtigt. Det vil sige, at Birgittes holdingselskab 

beskattes af restbeløbet af den udbytteret, som selskabet ikke når at modtage i udbytte. 

8.1.4 Vurdering i forhold til Naan Drift ApS  

Ved brug af modellen opnår den hidtidige hovedaktionær, Naan Holding ApS at få fortrinsret til 

Naan Drift ApS’ værdier, herunder selskabets reserver og får ret til forlods udbytte i en given 

periode. For den indtrædende aktionær, Sus Holding ApS, vil der være økonomisk ligestilling 

efter en vis periode, og til sidst kan opnås fuldt ejerskab af selskabet. Tegningskursen for den 

indtrædende aktionær afspejler således, at denne kun delvist får adgang til selskabets værdier. 

Det betyder, at modellen er ideel for Susanne til at sikre sig en likviditetsmæssig lempelig 

overdragelse af Naan Drift ApS, idet overdragelsen finansieres af selskabet selv, frem for af 

                                                 
63 Ligningsrådets afgørelse af 22. september 1992, j.nr. 99/92-4315-4 
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Susannes privatøkonomi, som beskattes med op til 56 pct. Overdragelsen finansieres derimod 

ved udbetaling af udbytter af den løbende indtjening, hvilket kun beskattes med 25 pct. 

Finansieres selskabets tilbagekøb af egne aktier med lånt kapital opnås 100 pct. rentefradrag, 

hvorimod Susannes fremmedfinansiering kun vil opnå et rentefradrag på ca. 33 pct.64. 

For Birgitte er ulempen, at det vil være uafklaret, om hun kan regne med at modtage den 

beregnede forlods udbytteret inden for den vedtagne tidshorisont, idet dette naturligvis 

afhænger af Naan Drift ApS’ fremtidige indtjening. I det tilfælde er holdingselskabet i sig selv 

Birgittes pension, hvorfor hun er afhængig af den fremtidige drift i Naan Drift ApS. Det må derfor 

siges, at Birgitte påtager sig en forholdsvis stor risiko ved at benytte A/B modellen. 

8.2 Overdragelse af aktier med succession til familiemedlem 

Grundlæggende tager successionsreglerne udgangspunkt i de illikvide generationsskifter, hvor 

overdragelsen sker i form af gave eller arv, og overdrageren derfor ikke modtager vederlag til at 

kunne betale de skatter, der under normale omstændigheder udløses, når overdragelsen sker til 

f.eks. tredjemand. Herved tages der hensyn til Birgitte, der ønsker at overdrage selskabet til 

Susanne, uden at der nødvendigvis skal ydes vederlag for overdragelsen. De eksisterende 

regler er dog udvidet og gælder derfor også i det tilfælde, hvor der betales vederlag i forbindelse 

med overdragelsen. Virksomhedsoverdragelsen kan ske i form af gave/arv, vederlag eller som 

en kombination af disse. ABL §§ 34 og 35 giver adgang til succession ved overdragelse af 

aktier i levende live, og overdragelsen kan illustreres således: 

 

Figur 20 - Overdragelse af aktiver med succession (egen tilvirkning) 

I Naan A/S´ situation vil Susanne overtage Birgittes skattebyrde vedrørende de aktiver, der 

overdrages ved succession. Ved værdiansættelsen af de enkelte aktiver er der derfor taget 

hensyn til denne skattebyrde ved at modregne passivposten65. Ved overdragelse af aktiver som 

hel eller delvis gave, skal der betales gaveafgift66 af gavens værdi, dvs. efter fradrag af 

                                                 
64 Afhænger af kommune- og kirkeskatten, hvorfor rentefradraget gennemsnitligt ligger på 33 % 
65 Beskrevet i afsnit 5.8 - Passivposten 
66 Beskrevet i afsnit 5.7 – Gaver til familie 
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passivpost og bundfradrag. Selv om det ikke er meningen at overdrage selskabet med et 

egentligt gaveelement, bør prisen dog altid reduceres med passivposten. 

8.2.1 Konsekvenser ved succession 

Ved overdragelse ved succession indtræder erhverver i overdragers skattemæssige stilling i 

form af udskudt skat, jf. ABL § 11, hvorfor overdragelsen bliver skattefri for overdrager. 

Beskatningen udskydes til den dag, hvor erhverver sælger aktierne, medmindre selskabet 

succederes videre. Erhverver overtager således både anskaffelsessum og tidspunkt.  

Beslutningen om anvendelse af successionsordningen skal være enstemmigt vedtaget mellem 

overdrager og erhverver før anvendelse. Ligeledes skal meddelelse af anvendelsen ske senest 

ved indgivelse af overdragerens selvangivelse, jf. KSL § 33 c, stk. 7. Modtager SKAT ikke en 

sådan meddelelse, vil overdragelsen blive anset for skattepligtig. En beskatning vil herved 

udløses hos overdrageren, mens erhverver anses for at have erhvervet aktierne på 

overdragelsestidspunktet og til handelsværdi, og derfor ikke indtræder i overdragers 

skattemæssige stilling. 

8.2.2 Krav til tilladelse inden overdragelse med succession 

Ifølge ABL § 34 er der enkelte krav, der skal være opfyldt, inden en eventuel tilladelse til 

overdragelse af aktier med succession kan gives. Nedenfor forklares udelukkende relevante 

krav der stilles i forbindelse med generationsskiftet af Naan A/S. 

Hovedaktionærstatus 

Jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 2 skal overdrageren være hovedaktionær, hvilket er defineret i ABL § 4, 

som værende en aktionær, der inden for de sidste 5 år har ejet mindst 25 pct. af aktierne eller i 

samme periode har haft rådighed over 50 pct. af stemmeværdien, hvilket Birgitte har haft. 

Minimumsgrænse 

Aktier, der overdrages, skal udgøre mindst 1 pct. af stemmeværdien jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 3.  

Selskabets aktivitet 

Muligheden for succession afhænger ligeledes af selskabets aktivitet. Det er ikke muligt at 

overdrage ved succession, såfremt selskabets aktivitet består af 75 % udlejning af fast 

ejendom, ejerskab af kontanter eller lignende, jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4, hvilket ikke er tilfældet. 
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Successionsberettigede 

Reglerne for overdragelse ved succession kan ikke anvendes, hvis erhverver pga. sit hjemsted 

ikke er skattepligtig til Danmark efter KSL § 1. Succession efter § 34, stk. 1 kræver, at 

overdragelsen sker til overdragers personkreds, jf. ABL § 34, stk. 1 nr. 1. 

8.2.3 Ejertidsnedslag 

En hovedaktionær kan opnå et såkaldt ejertidsnedslag på 1 pct. p.a. for hvert hele ejerår til og 

med 1998. Der kan maksimalt opnås et ejertidsnedslag på 25 pct., i henhold til ABL § 47 stk. 3.  

Jævnfør ABL § 47 skal aktierne have været ejet før den 18. maj 1993, for at der kan opnås et 

ejertidsnedslag. Dette er tilfældet i Birgittes situation, hvorfor Birgitte opnår et ejertidsnedslag på 

20 pct., idet hun opstartede selskabet i 1978. 

8.2.4 Finansiering 

Ved finansieringen af Naan Drift ApS vil det for Susanne være nødvendigt med hjælp til 

finansiering, idet hun ikke kan give den fulde handelsværdi. Dette kan ske på mange måder, 

enten ved hjælp fra Birgitte eller ved eksterne lånemuligheder. Nedenfor er oplistet eventuelle 

måder, hvorpå der kan ske optagelse af lån: 

 Gaveoverdragelse 

 Finansieringsmuligheder 

o Lånoptagelse hos ekstern långiver 

o Udstedelse af gældsbrev 

o Udstedelse af anfordringsgældsbrev 

Gaveoverdragelse 

Birgitte vil være i en situation, hvor hun kan finansiere en del af generationsskiftet ved at give 

Susanne aktierne i gave, såfremt hun selvfølgelig har de økonomiske muligheder for det. Denne 

form for overdragelse vil give Susanne gode økonomiske muligheder for at fortsætte aktiviteten 

i selskabet. Gaveoverdragelsen kan dog vanskeliggøres af hensyn til Susannes bror, Henrik, 

samt selve finansieringen af gaveafgiften. 

Når gaven modtages, indtræder afgiftspligten. Denne påhviler modtageren, men det er valgfrit, 

hvem der rent faktisk betaler afgiften. I BAL § 24 stk. 5 er det anført, at gaveafgift betalt af 

gavegiver ikke skal belægges med yderligere afgift, hvorfor dette kunne være en mulighed for 

Birgitte. Gaveoverdragelse af hovedaktionæraktier inden for den successionsberettigede 

personkreds vil dog ofte være præget af et interessefællesskab, hvorfor overdragelse og 
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erhvervelse af aktier ved gave betragtes som afståelse jf. ABL § 9, stk. 1. En 

afståelsesbeskatning hos Birgitte kan dog undgås, ved at Susanne indtræder i den 

skattemæssige stilling. 

Lånte midler 

I det tilfælde hvor Susanne ikke selv kan finansiere generationsskiftet, kan det være en 

mulighed at optage lån via fremmed finansiering hos kreditinstitutter el.lign. 

Udstedelse af gældsbrev 

I situationen vil det ikke være aktuelt, at Birgitte får hele salgssummen kontant ved 

overdragelsen, hvorfor et alternativ kan være, at Birgitte modtager en andel af 

overdragelsessummen kontant, mens resten finansieres via et gældsbrev. Ved udstedelse af 

gældsbrev vil kursfastsættelsen være genstand for forhandling, som også skal anvendes til 

opgørelse af overdragelsessummen. Gældsbrevet kursfastsættes til markedskursen, og 

værdien findes ved en vurdering på grundlag af det konkrete gældsbrevs vilkår om afvikling, 

forrentning og sikkerhed samt under hensyntagen til Susannes betalingsevner. 

Anfordringsgældsbrev 

Et anfordringsgældsbrev er et gældsbrev, hvor det lånte beløb på et hvilket som helst tidspunkt 

kan kræves tilbagebetalt. Gældsbrevet beskriver låntager og långiver, specificerer det lånte 

beløb samt de med lånet forbundne rettigheder og forpligtelser. Det er muligt at yde lånet rente- 

og afdragsfrit67, og lånet forfalder først automatisk ved långivers død. Derfor kunne ordningen 

bruges i Naan drift ApS´ tilfælde. 

8.2.5 Værdiansættelse af aktierne 

Til værdiansættelse af aktierne tages udgangspunkt i 1982-cirkulæret, jf. afsnit 6.3. Hertil 

reguleres for passivposten og evt. bundfradrag ved gave for at finde den endelige 

anskaffelsessum. I henhold til SKM2007.791.SR er anskaffelsestidspunktet for selskaberne ved 

spaltning ligestillet med det oprindelige anskaffelsestidspunkt, hvorfor der er fradrag for 

ejertidsnedslag. 

8.2.6 Skattemæssige konsekvenser for Birgitte 

Som udgangspunkt vil afståelse af en aktiepost for en fysisk person medføre beskatning af en 

eventuel avance i henhold til aktieavancebeskatningslovens almindelige regler. Men ved 

                                                 
67 Samt ingen kursproblematik da kursen altid er 100 
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overdragelse med succession, jf. KSL § 33C, er konsekvensen, at overdrageren skal benytte 

ABL § 34, hvilket betyder, at Birgitte undgår beskatning af en eventuel avance. Det skal 

noteres, at der kun kan succederes, i det tilfælde at der fremkommer en avance. Birgitte vil blive 

stillet som om hun aldrig havde ejet aktierne og vil derfor ikke blive beskattet af aktieavancen. 

Grunden hertil er, at alle forpligtigelser inkl. den latente skat videregives til Susanne. 

8.2.7 Skattemæssige konsekvenser for Susanne 

Som følge af at Birgitte ikke beskattes af den opgjorte aktieavance, indtræder Susanne i 

Birgittes skattemæssige stilling68. Susanne indtræder både i Birgittes anskaffelsestidspunkt og 

anskaffelsessum og overtager således den fulde latente skat, der påhviler aktierne. Det fremgår 

endvidere af ABL § 34, stk. 2 pkt. 3, at erhververens indtræden i overdragerens skattemæssige 

stilling gælder, uanset hvornår afståelsen finder sted. I det tilfælde at et tab opstår i forbindelse 

med salg af andre aktier, kan dette ikke anvendes til modregning i avance opnået ved 

overtagelsen, jf. ABL §§ 13 og 14. Dette er en værnregel, der er til for at modvirke, at en 

forælder overdrager en aktiepost til sit barn, som herefter sælger til ekstern part, således at 

overdragelsen har haft til formål at udnytte erhververs tab på andre aktier.    

Ved et salg til ekstern part vil det være overdragelsessummen ved overdragelsen fra 1. 

generation til 2. generation, der skal lægges til grund for beregningen af ejertidsnedslaget69. Der 

gives ikke ejertidsnedslag efter 1998, men da Birgitte har ejet aktierne siden 1978, vil 

ejertidsnedslaget udgøre 20 pct. (1978-1998). 

Ved brug af formueskattekurs efter spaltning, bilag 11, har vi beregnet følgende handelsværdi 

med en skattekurs for hovedaktionær på 1.665, til kr. 8.325.000. Med udgangspunkt i denne, 

beregnes den højst mulige gaveafgift Susanne kan blive pålagt ved fuld gaveoverdragelse af 

Naan Drift ApS. 

 
Figur 21 – Beregning af passivpost og gaveafgift (egen tilvirkning) 

                                                 
68 jf. ABL § 34 stk. 2, pkt. 2 
69 Ejertidsnedslaget er forklaret i afsnit 8.2.3 
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Ifølge ovenstående kan det således ses, at Susanne højst kan blive pålagt en gaveafgift på kr. 

1.033.365, hvor vi i beregningen har taget højde for, at Birgitte er ugift, hvorfor der kun er 

mulighed for at give Susanne en gave på kr. 58.700. 

Der er mulighed for flere kombinationsmuligheder af finansieringen, og i nedenstående 

finansieringsforslag har vi taget højde for, at Birgitte skal have et kontantvederlag, og at et 

anfordringsgældsbrev udarbejdes, da dette vil blive en del af pensionen.  

 
Figur 22 – Finansieringsforslag ved succession (egen tilvirkning) 

Ved at kombinere det kontante vederlag med et anfordringsgældsbrev tages der højde for 

Susannes nuværende økonomiske situation, idet der ikke er mulighed for at finansiere den 

totale købesum og Birgitte ikke ønsker at give en gave i størrelsesordenen t.kr. 6.947, da der 

også skal tages hensyn til Henrik i den forbindelse. Det kan indbyrdes aftales, hvem der 

aflægger gaveafgiften, uden at dette vil have yderligere afgiftsmæssige konsekvenser for 

Susanne eller Birgitte. 

8.3 Forholdet omkring Henrik 

I forbindelse med generationsskiftet er det ikke meningen, at Susanne begunstiges i forhold til 

sin bror Henrik. Henrik skal altså ligeledes have sin andel af arvefordelingen, men dog ikke i 

samme omfang som Susanne, idet Henrik ikke har noget reelt forhold til selskabet og derved 

ikke yder samme arbejdsindsats eller påtager sig samme risiko som Susanne. 

Som et alternativ til begge generationsskiftemodeller kunne en mulighed være, at Birgitte i en 

årrække betaler et beløb i gave som arveforskud til Henrik. Dette kunne eksempelvis være det 

maksimale gavebeløb, således at Henrik ikke ville blive pålagt en gaveafgift. 
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I forbindelse med A/B modellen kunne en mulighed være, at Henrik nytegnede aktier i Naan 

Drift ApS for derved at opnå ret til en del af de udloddede udbytter og ligeledes opnå en 

værdistigning på sine aktier ved en succesfuld videreførelse af selskabet. Der er intet krav om 

andelen af nytegnet kapital, så dette kunne eksempelvis blot være 10 pct. således at udbytte 

ville være skattefrit. 

8.4 Sammenligning af generationsskiftemodeller 

For at opnå den mest optimale generationsskiftemodel for Birgittes situation laves der en 

sammenligning af modellerne i forhold til ”tidsperspektiv”, ”risiko vedrørende overdragelse af 

vederlag”, ”beskatning og afgifter”, ”finansiering” samt ”succeschance for selskabets 

overlevelse”. 

Tidsperspektivet 

Ved et generationsskifte kan tidsperspektivet have betydning for, hvilken model der vælges. I 

Naan A/S´ situation er det Susannes ønske at overtage foretagendet med det samme uden en 

egentlig overlapning af Birgitte, da Susanne i forvejen har kendskab til selskabet. Samtidig 

rådes det at inddrage professionel rådgivning tidligt i processen, således at selskabets struktur 

optimeres i forhold til klargøringen af generationsskiftet. 

A/B modellen foregår over en længere tidsperiode, da selskabet først vil skulle omstrukturere 

således at en holdingstruktur opstå, hvorfor holdingkravet omkring 3 års ejerskab inden salg, 

skal overholdes. Ved skattemæssig succession sker overdragelsen derimod med det samme, 

og overdrageren er uden indflydelse.  

Risiko vedrørende overdragelse af vederlag 

Skattemæssig succession sikrer, at der betales vederlag ved overdragelsen af Naan Drift ApS, 

mens usikkerheden er større ved brug af A/B modellen. Dette da vederlaget afhænger af 

selskabets økonomiske formåen de efterfølgende år.  

Beskatning og afgifter 

Ved A/B modellen er der for overdrager ikke en øjeblikkelig beskatning. Vederlaget, som er de 

løbende udloddede udbytter, beskattes efter almindelige udbyttebeskatningsregler, når de 

udloddes fra Birgitte holdingselskab. Ved succession vil Susanne indtræde i Birgittes 

skattemæssige stilling, hvorfor en skat udløses, hvis Susanne afstår selskabet ved salg.  
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Vores finansieringsforslag indeholder et gaveelement, hvor der er pålagt en gaveafgift, som 

enten kan betales af Birgitte eller Susanne. Der vil i denne forbindelse ikke blive pålagt ekstra 

gaveafgift. 

Finansiering 

Skattemæssig succession kræver, at Susanne betaler en stor del af købesummen ved 

overdragelsen. Den resterende betaling vil ske ved anfordringsgældsbrev og gaveoverdragelse, 

hvorfor selve finansieringen udskydes. Dette vil altså være finansieringsmæssigt krævende for 

erhverver. 

A/B modellen kræver derimod ikke samme finansieringsbyrde, hvorfor Susanne forholdsvist 

billigt kan købe sig ind i selskabet. Dog beregnes en forlods udbytteret til Birgitte, som skal 

betales fuldt ud, eller alternativt skal en del af beløbet udloddes inden for en tidsbegrænset 

periode. Det vil for Susanne være den optimale løsning, grundet de finansieringsmæssige krav. 

 Selskabets chance for overlevelse 

Ved anvendelse af A/B modellen vil Birgitte have en økonomisk interesse og derfor være 

medejer af selskabet i den efterfølgende periode, hvorfor selskabet kan drage nytte af hendes 

viden og kompetencer. For Naan A/S er dette ikke en speciel fordel, da Susanne allerede har 

opnået denne viden og kompetence, igennem de år hun har ageret i selskabet. Ved 

skattemæssig succession vil Birgitte udtræde kort tid efter, hvorpå selskabet ikke kan gøre brug 

af hendes kendskab til selskabet. Birgitte modtager ved overdragelsen vederlaget for selskabet 

og er derfor ikke økonomisk afhængig af selskabets fremtidige resultater. Birgittes motivation for 

at blive i selskabet kan derfor være faldende, da hendes pension er sikret.  

8.5 Delkonklusion 

Ud fra ovenstående afsnit, hvor generationsskiftemodellerne sammenlignes, kan det 

konkluderes, at den generationsskiftemodel, som opfylder Birgittes ønsker, må være ved 

benyttelse af skattemæssig succession. Dette da modellen matcher ønsket om en øjeblikkelig 

overdragelse af vederlag og derved minimerer risikoen for, at hun ikke opnår betaling for 

selskabet. Derudover beskattes hun ikke af købesummen, og chancen for, at selskabet opnår 

den ønskede succes, stemmer overens med hendes forventninger. 

Derimod kan det konkluderes at Susanne vil kunne se en større fordel i at benytte sig af A/B 

modellen, idet den på alle måder stemmer overens med hendes økonomiske situation. 

Modellen er netop ikke så finansieringsmæssigt krævende som skattemæssige succession, og 

Susanne vil ikke blive pålagt en latent skat eller gaveafgift. 
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Det må derfor være op til de involverede parter at nå til enighed omkring hvilken model der 

anses for værende den optimale i forhold til deres situation, samlet set. Her kan det tænkes at 

de bløde værdier, som tidligere omtalt, vil komme i spil, da der jo er tale om en familiemæssig 

overdragelse. Det kan derfor tænkes at Birgitte vil hjælpe sin datter i forbindelse med det 

finansieringsmæssige aspekt og derved gå med til AB modellen. 
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9. Konklusion 

I forbindelse med et generationsskifte er der mange forhold, der bør tages stilling til, herunder 

de individuelle forhold der gør, at to generationsskifter aldrig er ens. Det vil derfor ikke være 

muligt at opstille en enkelt optimal løsning, som vil være gældende for alle generationsskifter. 

Ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, kan to værdiansættelsescirkulære 

anvendes, herunder cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 og TSS cirkulære 2000-09. 

1982-cirkulæret benyttes ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, omfattet af 

gaveafgiftskredsen.  I cirkulæret indgår skattekursberegningen, som er et udtryk for aktiernes 

værdi ud fra en kombination af selskabets indtjeningsevne og den skattemæssige 

kapitaliserede egenkapital. 1982-cirkulæret vil i de fleste tilfælde give den laveste handelsværdi, 

da goodwill ikke medtages i beregningen. Ved anvendelse af cirkulæret er der mulighed for, at 

selskabet kan overdrages som gave, hvilket udløser en gaveafgift. 

Ved brug af dette cirkulære, kan selskabet spaltet inden, således at der opnås en optimal 

selskabsstruktur. Her spaltes det oprindelige driftsselskab inden, således at Susanne da kun 

overtager driften, og der vil være tale om en overdragelse af aktier med succession.  

I forbindelse med overdragelse mellem selskaber skal TSS cirkulære 2000-09 anvendes, som i 

modsætning til 1982-cirkulæret bygger på selskabets regnskabsmæssige værdier frem for de 

skattemæssige. De regnskabsmæssige værdier tillægges værdien af goodwill, beregnet ud fra 

TSS cirkulære 2000-10, hvorefter beregningen korrigeres for ejendommen, optaget til offentlige 

ejendomsvurdering eller uvildig mæglervurdering, jf. TSS cirkulære 2000-05. TSS cirkulærerne 

fra 2000 anvendes i forbindelse omstrukturering af selskabet, hvor der henholdsvis kan 

foretages en aktieombytning og dernæst en spaltning, inde generationsskiftet, hvor A/B 

modellen bagefter kan benyttes. 

Naan A/S spaltes altså i begge tilfælde, hvorfor Naan Drift ApS stiftes, således at Susanne kun 

vil overtage driften og ikke ejendommen, som forbliver i et nystiftet selskab som Birgitte løbende 

vil få indtjening fra. Vi har på den baggrund beregnet handelsværdien for Naan Drift ApS: 

 Værdiansættelse efter 1982-cirkulæret giver en handelsværdi på kr. 8.325.000 

 Værdiansættelse efter TSS cirkulære 2000-09 giver en handelsværdi på kr. 10.466.486 

Det kan altså konkluderes, at værdiansættelse efter 1982-cirkulæret anses for værende mest 

fordelagtig, såfremt parterne ønsker den laveste handelsværdi. 
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Men ved endelig beslutning, om valget af generationsskiftemodel, bliver der taget højde for at 

Susanne ikke er i besiddelse af de store likvider, hvorfor hun ville have svært ved at overtage 

selskabet ved succession, idet dette blandt andet vil udløse en større kontant betaling. Birgitte 

er derfor gået med til at benytte A/B modellen, da de ”bløde værdier” spiller en større rolle i 

forhold til overdragelsen. Birgitte ønsker altså ikke at Susanne er nødsaget til at låne større 

summer af fremmedkapital, for at kunne overtage selskabet. 

Det er derfor besluttet, at Susanne overtager selskabet via A/B modellen, hvor der som sagt 

tages udgangspunkt i en aktieombytning med efterfølgende spaltning, hvor spaltningsbalancen 

benyttes ved brug af A/B modellen. Ved nytegning af B-aktier på nom. kr. 80.000 vil Susanne 

opnå et ejerskab på 50 pct. af Naan Drift ApS ved efterfølgende accept af A-aktiernes forlods 

udbytteret i en given periode. Modellen er mindre økonomisk krævende for Susanne, idet det er 

selskabets løbende indtjening, der finansierer overdragelsen.  

A/B modellen har ingen øjeblikkelige skattemæssige konsekvenser, men kan dog udløse 

beskatning i Birgittes holdingselskab, såfremt aktierne i driftsselskabet tilbagesælges inden for 

en 3-årig periode, jf. Holdingkravet. I den forbindelse vil holdingselskabet blive beskattet af den 

forlods udbytteret, som endnu ikke er udloddet fra driftsselskabet. Birgittes holdingselskabs 

ejerandel i Naan Drift ApS er mere end 10 pct., hvorfor udbyttet er skattefrit. 

Efter forrentning og risikotillæg udgør forlods udbytteretten kr. 13.854.144, hvilket må siges at 

være et væsentligt højere beløb end den oprindelige forlods udbytteret. Det foreslås derfor at 

aftale en begrænset tidsperiode for udlodningen, da det for Susanne vil være uoverskueligt at 

skulle betale en så stor sum samt for at bevare Susannes interesse i at videreføre selskabet. Vi 

foreslår, at denne tidsbegrænsning sættes til 8 år, da Birgitte herved som minimum vil få 

udloddet kr. 6.250.000, hvilket også overstiger hendes forventninger i følge afsnit 2.3. Beløbet 

stammer fra udbetaling en på kr. 1.000.000 det første år og efterfølgende kr. 750.000 i de 

efterfølgende 7 år. 

A/B modellen matcher overordnet se Susannes ønsker om et ikke for langt tidsmæssigt 

perspektiv, ingen beskatning og mindre økonomiske finansieringsvanskeligheder. Risikoen for, 

at Birgitte ikke får sin fulde forlods udbytteret, afhænger dog af selskabets fremtidige 

indtjeningsevne. 

I vores løsningsforslag til Naan A/S’ generationsskifte vurderer vi, hvorledes der også kan tages 

hensyn til forholdet omkring Henrik. I tilfælde af, at A/B modellen vælges som endelig 

overdragelsesmetode, vil Henrik have mulighed for at tegne en forholdsmæssig andel af Naan 

Drift ApS, hvorved han, uden direkte ledelsesmæssig indflydelse, kan få del i en eventuel 

værdistigning og fremtidige udbytter.s 
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Resultatopgørelse

2010 2009 2008 2007 2006

Bruttoresultat ............................................ 4.436.170 4.268.056 3.595.919 2.982.972 2.337.590

Personaleomkostninger ............................. 2.580.108 2.507.502 2.348.994 2.123.144 1.661.420

Afskrivninger.............................................. 109.145 237.636 235.517 378.103 253.454

Driftsresultat ............................................. 1.746.917 1.522.918 1.011.408 481.725 422.716

Andre finansielle indtægter ....................... 2.369 89.442 46.324 1.147 1.601

Finansielle omkostninger ........................... 448.895 402.831 208.436 157.469 265.409

Ordinært resultat før skat ........................... 1.300.391 1.209.529 849.296 325.403 158.908

Skat af årest resultat .................................. 325.098 302.382 212.324 81.351 44.494

Årets resultat ............................................. 975.293 907.147 636.972 244.052 114.414

Bilag 1 – 5 årig oversigt regnskabstal 
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Aktiver

2010 2009 2008 2007 2006

Grunde og bygninger .................................. 7.400.000 7.400.000 6.450.000 6.150.000 5.550.000

Andre anlæg, dritsmateriel og inventar ...... 396.244 346.125 500.252 623.261 738.772

Materielle anlægsaktiver ........................... 7.796.244 7.746.125 6.950.252 6.773.261 6.288.772

Fremstillede varer og handelsvarer ............ 6.384.202 6.573.076 4.937.208 1.980.693 2.157.719

Varebeholdninger ...................................... 6.384.202 6.573.076 4.937.208 1.980.693 2.157.719

Tilgodehavender fra salg ............................ 1.083.477 1.532.903 1.640.616 1.052.119 1.302.530

Andre tilgodehavender .............................. 16.334 23.553 22.668 17.473 70.906

Periodeafgrænsningsposter ....................... 701.188 637.734 616.729 609.240 578.570

Tilgodehavender i alt ................................. 1.800.999 2.194.190 2.280.013 1.678.832 1.952.006

Likvide beholdninger ................................. 6.223.123 5.222.021 5.513.738 5.273.892 5.277.461

Likvide beholdninger i alt ........................... 6.223.123 5.222.021 5.513.738 5.273.892 5.277.461

Omsætningsaktiver .................................... 14.408.324 13.989.287 12.730.959 8.933.417 9.387.186

Aktiver ....................................................... 22.204.568 21.735.412 19.681.211 15.706.678 15.675.958

Passiver

2010 2009 2008 2007 2006

Aktiekapital ............................................... 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

Opskrivningshenlæggelser ......................... 3.338.356 3.338.356 2.388.356 2.088.356 1.488.356

Overført resultat ........................................ 10.268.318 9.493.025 8.785.878 8.348.906 8.304.854

Forslået udbytte fra regnskabsåret ............. 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000

Egenkapital ................................................ 14.306.674 13.531.381 11.874.234 11.137.262 10.493.210

Hensættelse til udskudt skat ...................... 1.186.780 1.019.757 859.728 768.087 582.194

Hensatte forpligtelser ................................ 1.186.780 1.019.757 859.728 768.087 582.194

Realkreditinstitutter................................... 3.680.710 3.874.432 4.078.350 1.825.383 2.070.841

Langfristede gældsforpligtelser ................. 3.680.710 3.874.432 4.078.350 1.825.383 2.070.841

Kortfristet del af langfristet gæld ............... 193.722 203.918 214.650 245.442 237.762

Leverandører af varer og tjeneste ydelser .. 546.609 730.284 711.710 142.200 937.617

Selskabsskat .............................................. 1.300.391 1.209.529 849.296 325.403 44.494

Anden gæld ............................................... 989.682 1.166.111 1.093.243 1.262.901 1.309.840

Kortfristede gældsforpligtelser .................. 3.030.404 3.309.842 2.868.899 1.975.946 2.529.713

Passiver i alt ............................................... 22.204.568 21.735.412 19.681.211 15.706.678 15.675.958
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Bilag 2 – Selskabsskattesatser i EU og Norge – 2010 
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Bilag 3 – PLC kurven 

PLC-kurven viser et produkts livscyklus, da et produkt gennemløber følgende fire faser, mens 

det er på markedet: introduktion, vækst, modning og nedgang. Faserne defineres ud fra samlet 

afsætning samt tid. PLC-kurven kan bruges til at fastlægge, hvor virksomhedens produkter 

ligger i PLC-forløbet, idet dette har indflydelse på konkurrencesituationen og valget af 

marketingmix. Virksomheden bør stræbe efter at have en produktportefølje, der indeholder 

produkter på forskellige livsløbsstadier.70 

 

  

                                                 
70 http://toolbox.systime.dk/index.php?id=512 
 



Side | 85  
 

Bilag 4 – Ejendomsavanceopgørelse, de 10 punkter. 

 

  

Ejendomsavance

1 Afståelsessum opgjort på kontantbasis
2 Salgsomkostninger
3 Reguleret afståelsessum 0 0

4 Anskaffelsessum opgjort på på kontantbasis
5 Købsomkostninger
6 Tillæg efter § 5, stk. 1 - kr. 10.000 pr. år, inkl købs år eksl salgsår
7 Tillæg efter § 5, stk. 2 - forbedringer ud over kr. 10.000
8 Fradrag af foretagne afskrivninger, fradrag m.m., der ikke genbeskattes
9 Reguleret anskaffelsessum 0 0

10 Ejendomsavance til beskatning som kapital-/ virk. Indkomst 0
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Bilag 5 – Skattekursberegning efter 1982-cirkulæret 

  

Skattekursberegning

Se særregler om opgørelsen af skattekursen i 
tilhørende notat (eksempelvis vedrørende 
ejendomsselskaber). I øvrigt brug altid de seneste 
nye kapitaliseringsfaktorer

Lyserøde felter 
er udfyldt af os

Tyrkis felter 
angiver resultater - 

obs. på at 
anvende den 

korrekte

Kapitaliseringsfaktorer 2010

Indtjeningsevne 11,00
Indtjeningsevne, modificerende 5,50
Udbytte 78,00
Indre værdi 80%

Selskabsskatteprocent 2010 2009 2008

I pct. 25% 25% 25%

Skattemæssig egenkapital :

Regnskabsmæssig egenkapital 14.306.674
+ Udskudt skat 1.186.780
- Immaterielle anlægsaktiver, regnskab 0
- Materielle anlægsaktiver, regnskab -7.796.244
+ Driftsmidler, skat (ej fradrag hvis negativ) 429.439
+ Ejendomsværdi 7.400.000
-/+ Andre reguleringer 0
-/+ IPO tilbageført skat 0
-/+ Periodeafgr. Regulering skat 0

Skattemæssig egenkapital 15.526.649
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1. Beregning af indtjeningsevnen

Regnskabsår 2010 2009 2008

Skattepligtig indkomst, evt. korrigeret for 
ekstraordinære poster 1.261.379 1.161.148 806.831

+ Skattefrit udbytte, jf. SEL § 13, stk. 1. nr. 2, stk. 3-
5 samt udbyttefradrag, jf. sambeskatningsvilkår 2.2. 
bortset fra udbytte af egne aktier efter SEL § 13, 
stk. 1. nr. 4, men uden fradrag for underskud fra 
tidligere år 0 0 0

Selskabskapital eller gns. selskabskapital. I visse 
situationer beregnes en gns. selskabskapital, (se 
faneblad "gnsn. kapital") 500.000 500.000 500.000

Skattepligtig indkomst 1.261.379 1.161.148 806.831
Skattefrit udbytte m.v. 0 0 0

= Nettooverskud før skat 1.261.379 1.161.148 806.831

Skattepligt ig indkomst nedrundet  t il et  med 100 deleligt  resultat 1.261.300 1.161.100 806.800

-
Skat af skattepligtig indkomst nedrundet til et med 
100 deleligt resultat 315.325 290.275 201.700

= Nettooverskud efter skat 946.054 870.873 605.131

Kapital 500.000 500.000 500.000

Indtjeningsevnen (Skal angives med en decimal) 
Beregnes som nettooverskud efter skat / 
aktiekapitalen * 100 189,2 174,2 121

Indtjeningsevne i gennemsnit.(Skal angives i et helt 
tal. Brøkdele > 0,5 nedrundes, brøkdele < 0,5 
rundes op). Beregnet som indtjeningsevnen for alle 
3 år divideret med 3. Hvis resultatet er negativt, 
forhøjes indtjeningsevnen til 0

161

Kapitaliseringsfaktor, jf. tabelmateriale 11,00  

Indtjeningsevnen * kapitaliseringsfaktor 1.771,0
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2. Beregning af det deklarerede udbytte

Skal ikke udfyldes vedrørende hovedaktionæraktier

Det vedtagne udbytte 200.000

Aktiekapitalen 500.000

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tablemateriale 78,0

Det deklarede udbytte (Angives med én decimal). 
Beregnet som det vedtagne udbytte / aktiekapitalen 
* 100 40,0

Deklareret udbytte * kapitaliseringsfaktor 3.120,0

3. Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital 15.526.649

Aktiekapital 500.000

OBS - hvis aktierne er opdelt i flere klasser, hvor 
disse klasser ikke er lodtagere på lige vilkår i 
selskabets formue, skal der tages hensyn dertil ved 
beregningen

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tabelmateriale 80%

Indre værdi (Tallet angives i et helt tal. Brøkdele 
bortkastes). Bliver indre værdi negativ, ansættes 
denne til nul. Beregnet som egenkapital divideret 
med aktiekapital og ganget med 100 3.105

Indre værdi * kapitaliseringsfaktor 2.484

4. Beregning af skattekursen (I visse situationer 
skal der foretages en modificeret beregning, se 
punkt 5 nedenfor)

Skattekursen. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen, det 
deklarede udbytte og indre værdi, nedrundet til 
delelig med 5. 2.455,00
Skattekursen for hovedaktionær. Beregnet som et 
gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen og indre værdi, nedrundet til 
deleligt med 5. 2.125,00

Naan A/S værdiansættes til = 10.625.000
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Bilag 6 – Goodwillberegning efter cirkulære 2000-10 

 
Værdiansættelse af goodwill: Egen tilvirkning 

 

 
Værdi af goodwill ved forskellige levetider: Egen tilvirkning 

 

  

Værdiansættelse af goodwill

Note 2008 2009 2010
Ordinært resultat før skat ………………………… 849.296 1.209.529 1.300.391
Reguleringer:
- Finansielle indtægter …………………………… -46.324 -89.442 -2.369
+ Finansielle udgifter……………………………… 208.436 402.831 448.895

1 +/- Ekstraordinære poster ………………………  -741.893 -768.512 -767.792
+ Afskrivninger på tilkøbt goodwill ……………… - - -
Reguleret resultat ………………………………… 269.515 754.407 979.125
Vægtning …………………………………………… 1 2 3

269.515 1.508.813 2.937.375
Sum af vægtede resultater ………………………………………………………… 4.715.702
Vægtet reguleres resultat (divideret med 6) ……………………………………… 785.950
Udviklingstendensen (979.125 - 269.515) / 2 = …………………………………  354.805

1.140.756

2 Forrentning af driftsfremmende aktiver, 7% af 12.281.445 ….…………………… 859.701
Rest til forretning af goodwill ………………………………………………………  281.054
Kapitaliseringsfaktor ved levetid på 7 år …………………………………………… 2,57
Beregnet goodwill …………………………………………………………………… 722.310
Afrundet ……………………………………………………………………………… 722.300

 
Reguleret goodwill ………………………………………………………………… 700.000

 
 

Note 1 Nettoindtægter for udlejet del af ejendom 2008 2009 2010
Lejeindægt ………………………………………… 1.483.787 1.537.023 1.535.584
Omkostninger vedr. lejemål ……………………… 741.893 768.512 767.792

741.893 768.512 767.792

Note 2
Aktiver i alt …………………………………………………………………………… 22.204.568
- Likvider ……………………………………………………………………………… 6.223.123
- Andel af ejendom, udlejet til 3. mand: 50 % af 7.400.000  …………………… 3.700.000

12.281.445

Forventet levetid 1 2 3 4 5 6 7
Kapitaliseringsfaktor 0,45 0,87 1,26 1,63 1,96 2,28 2,57
Værdi af goodwill 126.474 244.517 354.128 458.119 550.867 640.804 722.310
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Bilag 7 – Genvundne afskrivninger og ejendomsavance 

 

Genvundne afskrivninger for ejendommen, egen tilvirkning 

 

 

 
Ejendomsavance ved afståelse for ejendommen, egen tilvirkning 

 

 

 

 

Kontant afståelsessum for bygning 6.400.000

Henførbare salgsomkostninger 103.784

Reguleret afståelsessum 6.503.784

Kontant anskaffelsessum for bygning 3.500.000

+ Henførbare købeomkostninger 129.258

Afskrivningsgrundlag 3.629.258

Afskrivninger 13 x 5 % = 65 % 2.359.018

Afskrivninger 2 x 4 % = 8 % 290.341 979.900

Fortjeneste / tab 5.523.884

Kontant afståelssessum: Note 1 6.917.400

Salgsomkostninger 120.000

Afståelsessum, netto 7.037.400

Ejendommens kontante anskaffelsessum Note 2 3.764.843

+ købsomkostninger 150.000

Anskaffelse inkl. Købsomkostninger 3.914.843

+ tillæg efter §5 stk. 1, kr. 10.000 inkl. Købsår, eksl. Salgsår 150.000

Genvundne afskrivninger 0

Reguleret anskaffelsessum i alt 4.064.843 4.064.843

Fortjeneste / tab 2.972.557
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Kontant omregning af afståelses- og anskaffelsessum, egen tilvirkning 

 
 

 
Samlet beskatning der udløses ved salg, hvor der tages højde for opskrivninger, egen tilvirkning 

  

Note

1 Kontant omregnet afståelsessum

Lånetype Kurs

Udbetaling 100

Kreditforening 94

sælgerpantebrev 87

2 Kontant omregnet anskaffelsessum

Lånetype Kurs

Udbetaling 100

Kreditforening 93

sælgerpantebrev 85

3.249.315 3.021.863

462.329 392.980

4.061.644 3.764.843

Finansieret Kontant

350.000 350.000

980.000 852.600

7.400.000 6.917.400

Finansieret Kontant

500.000 500.000

5.920.000 5.564.800

Opskrivningshenlæggelse
Opskrivning primo ………………………………………………  3.338.356

Årets opskrivning …………………………………………………  0

Opskrivning ultimo ………………………………………………   3.338.356

Eventualskat vedr. ejendom ……………………………………   1.405.479

Opskrivningshenlæggelse pr. 31.12.2010 …………………  1.932.877

Eventualskat vedr. ejendom:

Akkumulerede skattemæssige afskrivninger …………………  2.649.358

Ejendomsavance …………………………………………………  2.972.557

5.621.916

25 % heraf ……………………………………………………….   1.405.479
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Bilag 8 – Åbningsbalance ved tilførsel af aktiver 

 

Åbningsbalance ved tilførsel af aktiver

Aktiver

Goodwill........................................................... ‐                          700.000                 ‐                          700.000                

Immaterielle anlægsaktiver.............................. ‐                          700.000                 ‐                          700.000                

Grunde og bygninger ........................................ 7.400.000             ‐                          7.400.000             ‐                         

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ........... 396.244                 ‐                          ‐                          396.244                

Materielle anlægsaktiver ................................. 7.796.244             ‐                          7.400.000             396.244                

Kapitalandele i tilknyttede virksomhed............ ‐                          11.976.552           11.976.552           ‐                         

Finansielle anlægsaktiver................................. ‐                          11.976.552           11.976.552           ‐                         

Anlægsaktiver.................................................. 7.796.244             12.676.552           19.376.552           1.096.244            

Handelsvarer ................................................... 6.384.202             ‐                          ‐                          6.384.202            

Varebeholdninger ............................................ 6.384.202             ‐                          ‐                          6.384.202            

Tilgodehavender fra salg .................................. 1.083.477             ‐                          ‐                          1.083.477            

Andre tilgodehavender .................................... 16.334                   ‐                          16.334                   ‐                         

Periodeafgrænsningsposter ............................. 701.188                 ‐                          ‐                          701.188                

Tilgodehavender i alt ....................................... 1.800.999             ‐                          16.334                   1.784.665            

Likvide beholdninger ....................................... 6.223.123             ‐                          500.000                 5.723.123            

Likvide beholdninger i alt ................................. 6.223.123             ‐                          500.000                 5.723.123            

Omsætningsaktiver .......................................... 14.408.324           ‐                          516.334                 13.891.990          

Aktiver ............................................................. 22.204.568           12.676.552           19.892.886           14.988.234          

Passiver

Aktiekapital ..................................................... 500.000                 80.000                   500.000                 80.000                  

Opskrivningshenlæggelser ............................... 3.338.356             ‐                          3.338.356             ‐                         

Overkurs ved tilførsel af aktiver........................ ‐                          11.896.552           ‐                          11.896.552          

Overført resultat .............................................. 10.268.318           525.000                 10.793.318           ‐                         

Forslået udbytte fra regnskabsåret ................... 200.000                 ‐                          200.000                 ‐                         

Egenkapital ...................................................... 14.306.674           12.501.552           14.831.674           11.976.552          

Hensættelse til udskudt skat ............................ 1.186.780             175.000                 1.186.780             175.000                

Hensatte forpligtelser ...................................... 1.186.780             175.000                 1.186.780             175.000                

Realkreditinstitutter ........................................ 3.680.710             ‐                          3.680.710             ‐                         

Langfristede gældsforpligtelser ....................... 3.680.710             ‐                          3.680.710             ‐                         

Kortfristet del af langfristet gæld ..................... 193.722                 ‐                          193.722                 ‐                         

Leverandører af varer og tjenesteydelser ......... 546.609                 ‐                          ‐                          546.609                

Selskabsskat .................................................... 1.300.391             ‐                          ‐                          1.300.391            

Anden gæld ..................................................... 989.682                 ‐                          ‐                          989.682                

Kortfristede gældsforpligtelser ........................ 3.030.404             ‐                          193.722                 2.836.682            

Gældsforpligtelser............................................ 6.711.114             ‐                          3.874.432             2.836.682            

Passiver i alt ..................................................... 22.204.568           12.676.552           19.892.886           14.988.234          

 Seneste 

årsregnskab  Regulering  Naan A/S   Naan drift ApS 
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Note 1 Note 2

Egenkapital Hensættelse til udskudt skat

Egenkapital fremkommer således: Goodwill................................................. 700.000           

Overdragne aktiver.................................. 14.988.234      Andre anlæg, driftsmateriel og inventar.. ‐                    

Overdragne gældsposter.......................... ‐2.836.682      Beregningsgrundlag................................ 700.000           

Overdragen udskudt skat.......................... ‐175.000         

Egenkapital.............................................. 11.976.552      Udskudt skat, 25 % .................................. 175.000           

Egenkapitalen er fordelt således:

Anpartskapital.......................................... 80.000             

Overkurs ved tilførsel af aktiver............... 11.896.552     

I alt.......................................................... 11.976.552     
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Bilag 9 – Åbningsbalance for Naan Holding ApS i forbindelse med aktieombytning. 

 

  

Anlægsaktiver :

Finansielle anlægsaktiver :
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder.............................. 14.306.674

Finansielle anlægsaktiver i alt.............................................. 14.306.674

Anlægsaktiver i alt................................................................ 14.306.674

AKTIVER I ALT..................................................................... 14.306.674

Egenkapital :

Selskabskapital.................................................................... 80.000
Overkurs ved stiftelse.......................................................... 14.226.674

Egenkapital i alt.................................................................... 14.306.674

PASSIVER I ALT ................................................................. 14.306.674

AKTIVER

Åbningsbalance pr. 1. januar 2011

PASSIVER
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Bilag 10 – Spaltningsbalance for Naan A/S 

 

 

 

 

Reguleringer

ANLÆGSAKTIVER:

Materielle anlægsaktiver:

7.400.000 0 0 7.400.000

396.244 0 396.244 0

7.796.244 0 396.244 7.400.000

7.796.244 0 396.244 7.400.000

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger:

6.384.202 0 6.384.202 0

6.384.202 0 6.384.202 0

Tilgodehavender:

1.083.477 0 1.083.477 0

16.334 0 0 16.334

701.188 0 701.188 0

1.800.999 0 1.784.665 16.334

6.223.123 0 3.994.358 2.228.765

14.408.324 0 12.163.225 2.245.099

22.204.568 0 12.559.469 9.645.099

Åbningsbalance 
for Naan ejd. A/S 

under stiftelse

Likvide beholdninger..................................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT  ...............................

AKTIVER I ALT .........................................................

Fremstillede færdigvarer og handelsvarer................

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser ...........

Materielle anlægsaktiver i alt ....................................

Naan A/S

Grunde og bygninger ................................................

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar ...................

Åbningsbalance 
for Naan Drift ApS 
(delvist spaltede 

selskab)

ANLÆGSAKTIVER I ALT  ........................................

Andre tilgodehavender ..............................................

Periodeafgrænsningsposter .....................................

Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar 2011

AKTIVER
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Reguleringer
EGENKAPITAL:

500.000 80.000 80.000 500.000

3.338.356 0 0 3.338.356

10.268.318 -80.000 9.661.486 526.832

200.000 0 200.000 0

14.306.674 0 9.941.486 4.365.188

HENSATTE FORPLIGTELSER:

1.186.780 0 -218.699 1.405.479

1.186.780 0 -218.699 1.405.479

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Langfristede gældsforpligtelser

3.680.710 0 0 3.680.710

3.680.710 0 0 3.680.710

Kortfristede gældsforpligtelser:

193.722 0 0 193.722

546.609 0 546.609 0

1.300.391 0 1.300.391 0

989.682 0 989.682 0

3.030.404 0 2.836.682 193.722

6.711.114 0 2.836.682 3.874.432

22.204.568 0 12.559.469 9.645.099

Åbningsbalance 
for Naan ejd. A/S 

under stiftelse

PASSIVER I ALT ......................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt .........................

Fælles regnskabsopstilling og åbningsbalance pr. 1. januar 2011

EGENKAPITAL I ALT ................................................

Aktiekapital ................................................................

Naan A/S

Åbningsbalance 
for Naan Drift ApS 
(delvist spaltede 

selskab)

Anden gæld ..............................................................

Udskudt skat .............................................................

Foreslået udbytte ......................................................

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ......................

Realkreditinstitutter....................................................

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser .......

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ...........................

Selskabsskat ............................................................

Opskrivningshenlæggelser ......................................

Overført resultat .......................................................

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................

PASSIVER

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ............................
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Bilag 11 – Skattekursberegning efter spaltning 

 

  

Skattekursberegning efter spaltning af Naan Drift ApS

Se særregler om opgørelsen af skattekursen i 
tilhørende notat (eksempelvis vedrørende 
ejendomsselskaber). I øvrigt brug altid de seneste 
nye kapitaliseringsfaktorer

Lyserøde felter 
er udfyldt af os

Tyrkis felter 
angiver resultater - 

obs. på at 
anvende den 

korrekte

Kapitaliseringsfaktorer 2010

Indtjeningsevne 11,00
Indtjeningsevne, modificerende 5,50
Udbytte 78,00
Indre værdi 80%

Selskabsskatteprocent 2010 2009 2008

I pct. 25% 25% 25%

Skattemæssig egenkapital :

Regnskabsmæssig egenkapital 9.941.486
+ Udskudt skat -218.699
- Immaterielle anlægsaktiver, regnskab 0
- Materielle anlægsaktiver, regnskab -396.244
+ Driftsmidler, skat (ej fradrag hvis negativ) 429.439
+ Ejendomsværdi 0
-/+ Andre reguleringer 0
-/+ IPO tilbageført skat 0
-/+ Periodeafgr. Regulering skat 0

Skattemæssig egenkapital 9.755.982
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1. Beregning af indtjeningsevnen

Regnskabsår 2010 2009 2008

Skattepligtig indkomst, evt. korrigeret for 
ekstraordinære poster 1.261.379 1.161.148 806.831

+ Skattefrit udbytte, jf. SEL § 13, stk. 1. nr. 2, stk. 3-
5 samt udbyttefradrag, jf. sambeskatningsvilkår 2.2. 
bortset fra udbytte af egne aktier efter SEL § 13, 
stk. 1. nr. 4, men uden fradrag for underskud fra 
tidligere år 0 0 0

Selskabskapital eller gns. selskabskapital. I visse 
situationer beregnes en gns. selskabskapital, (se 
faneblad "gnsn. kapital") 500.000 500.000 500.000

Skattepligtig indkomst 1.261.379 1.161.148 806.831
Skattefrit udbytte m.v. 0 0 0

= Nettooverskud før skat 1.261.379 1.161.148 806.831

Skattepligt ig indkomst nedrundet  t il et  med 100 deleligt  resultat 1.261.300 1.161.100 806.800

-
Skat af skattepligtig indkomst nedrundet til et med 
100 deleligt resultat 315.325 290.275 201.700

= Nettooverskud efter skat 946.054 870.873 605.131

Kapital 500.000 500.000 500.000

Indtjeningsevnen (Skal angives med en decimal) 
Beregnes som nettooverskud efter skat / 
aktiekapitalen * 100 189,2 174,2 121

Indtjeningsevne i gennemsnit.(Skal angives i et helt 
tal. Brøkdele > 0,5 nedrundes, brøkdele < 0,5 
rundes op). Beregnet som indtjeningsevnen for alle 
3 år divideret med 3. Hvis resultatet er negativt, 
forhøjes indtjeningsevnen til 0

161

Kapitaliseringsfaktor, jf. tabelmateriale 11,00  

Indtjeningsevnen * kapitaliseringsfaktor 1.771,0
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2. Beregning af det deklarerede udbytte

Skal ikke udfyldes vedrørende hovedaktionæraktier

Det vedtagne udbytte 200.000

Aktiekapitalen 500.000

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tablemateriale 78,0

Det deklarede udbytte (Angives med én decimal). 
Beregnet som det vedtagne udbytte / aktiekapitalen 
* 100 40,0

Deklareret udbytte * kapitaliseringsfaktor 3.120,0

3. Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital 9.755.982

Aktiekapital 500.000

OBS - hvis aktierne er opdelt i flere klasser, hvor 
disse klasser ikke er lodtagere på lige vilkår i 
selskabets formue, skal der tages hensyn dertil ved 
beregningen

Kapitaliseringsfaktor i procent, jf. tabelmateriale 80%

Indre værdi (Tallet angives i et helt tal. Brøkdele 
bortkastes). Bliver indre værdi negativ, ansættes 
denne til nul. Beregnet som egenkapital divideret 
med aktiekapital og ganget med 100 1.951

Indre værdi * kapitaliseringsfaktor 1.561

4. Beregning af skattekursen (I visse situationer 
skal der foretages en modificeret beregning, se 
punkt 5 nedenfor)

Skattekursen. Beregnet som et gennemsnit af den 
kapitaliserede værdi af indtjeningsevnen, det 
deklarede udbytte og indre værdi, nedrundet til 
delelig med 5. 2.150,00
Skattekursen for hovedaktionær. Beregnet som et 
gennemsnit af den kapitaliserede værdi af 
indtjeningsevnen og indre værdi, nedrundet til 
deleligt med 5. 1.665,00

Naan A/S værdiansættes til = 8.325.000


