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1. Indledning 

1.1. Forord  

Afgangsprojektet er udarbejdet som afsluttende projekt på HD 2. Del, Regnskab og Økonomistyring 

ved Copenhagen Business School og er afsluttet d. 8. maj 2012. Afgangsprojektet er skrevet efter 

gældende lovgivning og regler. 

 

Opgaveskriverne arbejder til dagligt i henholdsvis revisions- og bankbranchen. Opgaveskriverne har i 

forbindelse med valg af emne valgt generationsskifte af en familieejet virksomhed fra Senior til Juni-

or, da emnet er relevant i begge brancher.  

 

Formålet med afgangsprojektet er at identificere, analysere og diskutere relevante problemstillinger i 

forbindelse med generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S. Generationsskiftet skal 

ske fra Senior til Junior. Afgangsprojektet har til hensigt at fungere som en direkte rådgivning samt 

løsningsmodel til både Senior og Junior under hensyntagen til begge parters personlige ønsker og 

finansielle muligheder samt de lovgivningsmæssige rammer.  

 

Afgangsprojektets problemformulering samt konklusion illustrerer således en realistisk problemstil-

ling samt løsningsmodel for en familieejet virksomhed, der skal generationsskiftet mellem far og søn. 

 

 

 

 

                    

Katrine Hulgaard Jensen                                    Cherie Bausager Brydov 
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1.2. Problemfelt 

Mange danske virksomheder står overfor en aldrende ejerkreds og inden for de kommende år vil det 

derfor være nødvendigt at tage stilling til, hvad der skal ske med virksomheden, når ejerens pensions-

tilværelse nærmer sig. Mange virksomhedsejere har dog ikke nogen plan for et generationsskifte, på 

trods af at tidspunktet nærmer sig.  

 

Erfaringer viser, at planlægges et generationsskifte ikke i god tid, kan det besværliggøre om end 

umuliggøre hele generationsskifteprocessen. De personlige ønsker og finansielle muligheder, som de 

involverede parter har, bliver måske ikke udnyttet bedst muligt og dermed opnås ikke den bedste 

løsning for et generationsskifte. Et generationsskifte handler nemlig ikke kun om overdragelse af en 

virksomheden fra den nuværende ejer til den kommende ejer her og nu, men i lige så høj grad om at 

sikre fremtiden både den tidligere ejer, den nuværende ejer og ikke mindst for selve virksomheden. 

 

Et generationsskifte er desuden forbundet med en lang række lovgivningsmæssige begrænsninger og 

muligheder, som vedrører både skattemæssige, selskabsstrukturmæssige og finansieringsmæssige 

problemstillinger. Reglerne kan være vanskelige at forstå for ”almindelige mennesker”, hvorfor det i 

en generationsskifteproces er nødvendigt at involvere professionelle samarbejdspartnere som eksem-

pelvis advokat og revisor.  

 

Hertil kommer de mere følelsesmæssige problemstillinger, som der kan være forbundet med et gene-

rationsskifte, særligt når der er tale om en familieejet virksomhed. Er den nuværende ejer overhove-

det klar til at give slip på sin virksomhed og hvem er den helt rigtige til at overtage virksomheden? 

Afgørende er det, at den nuværende ejer forholder sig til denne type spørgsmål i god tid. 

Det er lige så afgørende, at alle virksomhedens interessenter tages med i overvejelserne, når der fore-

tages et generationsskifte, så den gode relation også er til stede efter generationsskiftet.  

 

Med baggrund i dette problemfelt, ønsker opgaveskriverne, at belyse hvordan man bedst muligt kan 

gennemføre et generationsskifte af en familieejet virksomhed.   

 

 

  



 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S 
  
 

3 

 

1.3. Problemformulering  

Hvilke problemstillinger skal Senior og Junior diskutere og analysere i forbindelse med generations-

skifte af den familieejede virksomhed Auto A/S, således at både Senior og Junior opnår den mest 

optimale løsning i forhold til individuelle ønsker og økonomiske muligheder? 

 

1.4. Undersøgelsesspørgsmål  

1. Hvordan ser Auto A/S’ eksterne og interne omverden ud og er det fremtidige forretningsgrundlag 

til stede i Auto A/S og er virksomheden moden til at blive generationsskiftet?  

 

2. Hvilke overvejelser bør Senior og Junior gøre sig i forbindelse med planlægning af det foranstå-

ende generationsskifte set ud fra deres personlige ønsker samt økonomiske muligheder? 

 

3. Hvilke omstruktureringsmodeller kan med fordel anvendes forud for et generationsskifte af Auto 

A/S, med henblik på at optimere ejerstrukturen bedst muligt for både Senior og Junior? 

 

4. Hvilke generationsskiftemodeller kan med fordel anvendes i forbindelse med generationsskifte af 

Auto A/S og hvad er de skattemæssige konsekvenser samt finansieringsmuligheder for både Seni-

or og Junior? 

 

5. Hvordan værdiansættes Auto A/S, når der er tale om en overdragelse mellem to familiemedlem-

mer? 

 

1.5. Afgrænsning 

Afgangsprojektet behandler alene problemstillinger, der er relevante for generationsskifte af en virk-

somhed indenfor familien (fra Senior til Junior). 

 

Afgangsprojektet omhandler alene generationsskifte af en virksomhed drevet i selskabsregi og alene 

generationsskifte mellem to familiemedlemmer i levende live. 

 

Afgangsprojektet diskuterer alene omstruktureringsmodeller og generationsskiftemodeller, som op-

gaveskriverne har fundet relevante i forhold til den opdigtede casevirksomhed.  
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Afgangsprojektet tager udgangspunkt i nuværende (2012) danske regler og lovgivning i forbindelse 

med generationsskifte af virksomhed indenfor familien. Endvidere bliver øvrige områder som sel-

skabs- og civilretlige problemstillinger ikke diskuteret, med mindre det har direkte relevans for case-

virksomheden. 

 

1.6. Empiri og datavalidering 

Den indsamlede empiri danner grundlag for udarbejdelsen af afgangsprojektet.  

Datamaterialet omfatter primært kvalitative data, men der er også data af kvantitativ karakter.  

 

Kvalitativ empiri 

 

- Faglitteratur (se litteraturliste) 

- Informationsøgning på internettet (se litteraturliste) 

- Love og bekendtgørelser (se litteraturliste) 
 

Kvantitativ empiri 
 

- Fiktivt regnskabsmateriale (se bilag 1) 
 

 

Det er opgaveskrivernes vurdering, at den indsamlede empiri har været tilstrækkelig til, at kunne be-

svare afgangsprojektets problemformulering samt undersøgelsesspørgsmål.  

Der er tale om en opdigtet case-virksomhed, hvorfor opgaveskriverne har haft mulighed for at tilpas-

se informationer, således at flest mulige relevante problemstillinger kunne analyseres.  

 

De anvendte data er hovedsagligt kvalitative. Dataene er sekundærdata, da materialet er udarbejdet af 

andre, herunder faglitteratur, love og bekendtgørelser, notater mv.  

Der har ikke været noget primærdata til stede, da der er tale om en opdigtet case-virksomhed.  

Validiteten i det sekundære materiale vurderes at være til stede, idet der primært er tale om love og 

bekendtgørelser, faglitteratur samt notater udarbejdet af anerkendte revisionsvirksomheder. 

 

De konklusioner, argumenter og ræsonnementer, som er gennemført i forbindelse med analysen af 

Auto A/S, kan ikke i sin helhed betragtes som repræsentativt for tilsvarende virksomheder i bran-

chen. Generationsskifte i en virksomhed afhænger af den enkelte virksomhed samt de ønsker og mu-

ligheder de involverede parter har og en løsningsmodel vil derfor være individuel og situationsbetin-

get. Den anvendte teori i opgaven vil dog kunne anvendes af tilsvarende virksomheder. 
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1.7. Metode 

Afgangsprojektet har følgende struktur. I afsnit 2 beskrives hvilke generelle overvejelser og analyser, 

der bør foretages i forbindelse med et generationsskifte.  Afsnit 3-5 består af en branche- og virk-

somhedsanalyse (afsnit 3), en analyse af relevante omstruktureringsmodeller (afsnit 4) samt relevante 

generationsskiftemodeller (afsnit 5). Konklusionen i afsnit 6 er opgaveskrivernes løsningsmodel til 

case-virksomheden.  

 

Den relevante teori anvendes løbende i de enkelte afsnit (afsnit 3-5) og er i de enkelte afsnit efterfulgt 

af en konkret beregning (afsnit 4-5) samt en delkonklusion. 

 

 
  

Afsnit 2

• Overvejelser og analyser i forbindelse med 
generationsskiftet

Afsnit 3
• Branche- og virksomhedsanalyse

Afsnit 4
• Omstruktureringsmodeller

Afsnit 5
• Generationsskiftemodeller

Afsnit 6
• Konklusion
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2. Overvejelser og analyser i forbindelse med generationsskiftet  

Generationsskifte af en virksomhed kræver mange overvejelser og god planlægning, hvorfor det først 

og fremmest er vigtigt, at generationsskiftet af Auto A/S fra Senior til Junior startes i god tid. Et ge-

nerationsskifte vil oftest indebære overvejelser af både personlig og økonomisk karakter. Det er dog 

ikke altid tilfældet, at de personlige ønsker hænger sammen med de økonomiske muligheder og det 

kan samtidig være vanskeligt at tilfredsstille alle involverede parter.  

 

Når Auto A/S skal generationsskiftes, vil det være naturligt at gøre sig nogle overvejelser omkring 

virksomhedens nuværende og fremtidige situation i forhold til den generelle markedssituation og 

konkurrencesituation i branchen samt Auto A/S’ interne situation.  

En gennemgående virksomheds- og brancheanalyse er måske mindre aktuel, når der er tale om en 

familieoverdragelse. Men uanset om der er tale om et generationsskifte inden for familien eller til 3. 

mand, kan det være en ”sund” øvelse for enhver virksomhed, at gøre sig nogle overvejelser omkring 

omverdenen, konkurrencesituationen i branchen mv. samt hvilke muligheder eller udfordringer, som 

det giver virksomheden her og nu eller på længere sigt. Desuden er det vigtigt, at der også kigges 

indad i virksomheden og identificeres styrker og svagheder, så både Senior og Junior er opmærksom 

på, hvad der kan og bør fokuseres på, for at styrke virksomhedens forretningsgrundlag her og nu men 

også fremadrettet. I sidste ende skal analysen bruges til at vurdere, om Auto A/S overhovedet har et 

fremtidigt forretningsgrundlag, som Junior kan overtage og om Auto A/S overhovedet er klar til at 

blive generationsskiftet fra Senior til Junior.  

 

Når Auto A/S skal generationsskiftes, vil der desuden være en lang række regler og lovgivningsmæs-

sige begrænsninger og muligheder, som der skal tages hensyn til. Eksempelvis findes der op til flere 

omstruktureringsmodeller, som er med til at gøre ejerstrukturen så optimal som mulig både før og 

efter generationsskiftet og der findes flere forskellige genrationsskiftmodeller, som hver især tilgode-

ser de ønsker og muligheder, som Senior og Junior har. Derudover vil det være nødvendigt at foreta-

ge en beregning af de skattemæssige konsekvenser ved både omstrukturering samt ved selve genera-

tionsskiftet. Auto A/S skal yderligere værdiansættes, således at de skattemæssige konsekvenser kan 

gøres op samt at prisen for Auto A/S kan opgøres. 
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Som et led i generationsskiftet bør følgende derfor undersøges, analyseres og diskuteres:  

 
 En analyse af Auto A/S’ samfundsmæssige omverden: Omfatter en analyse af de samfundsmæs-

sige faktorer, der kan medføre både muligheder og trusler for Auto A/S. 

 
 En analyse af Auto A/S’ konkurrencemæssige omverden: Omfatter en analyse af konkurrencesi-

tuationen i automobilbranchen, herunder branchens indtjeningsmuligheder og attraktivitet. 

 
 En analyse af Auto A/S ’ interne omverden: Omfatter en analyse af virksomhedens interessen-

ter, konkurrencemæssige position samt Seniors og Juniors personlige ønsker, økonomiske mu-

ligheder og tidshorisont i relation til generationsskiftet af Auto A/S. I forlængelse heraf skal 

forskellige omstruktureringsmodeller og generationsskiftemodeller undersøges og der skal la-

ves konsekvensberegninger ved de forskellige muligheder samt en værdiansættelse af Auto 

A/S, således at den mest optimale generationsskifteløsning kan findes for både Senior og Juni-

or.  

 
Figur 1: Auto A/S’ omverden – Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra USM (side 40) 

 

 

 En analyse af omstruktureringsmuligheder 

 En analyse af generationsskiftemuligheder  

 En analyse af de skattemæssige konsekvenser og finansieringsmuligheder 

  

Den 
samfundsmæssig

e omverden 

(PESTLE)

Den 
konkurrencemæssig

e omverden 

(Porter 5 Forces)

Den interne omverden

Auto A/S

(Nutiden og fremtiden)
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3. Branche- og virksomhedsanalyse 

3.1. Analyse af automobilbranchen 

Det kan som nævnt være en god idé for Senior og Junior, at undersøge den omverden som Auto A/S 

befinder sig i, både som et led i selve generationsskiftet men også som en løbende øvelse, idet æn-

dringer i både den samfundsmæssige omverden og den konkurrencemæssige omverden kan medføre 

både muligheder og trusler for Auto A/S, som enten skal udnyttes eller bekæmpes.  

Til at analysere omverdenen på samfundsniveau anvendes PESTLE-analysen og til at analysere kon-

kurrencesituationen i automobilbranchen anvendes Porters 5 Forces. 

 

3.1.1. Den samfundsmæssige omverden (PESTLE) 

Auto A/S er ikke selv herre over den udvikling, der sker i den samfundsmæssige omverden og netop 

derfor er det afgørende, at Senior og Junior er bevidste om de ændringer, som der sker i samfundet, 

således at aktiviteten i Auto A/S kan tilpasses eventuelle muligheder eller trusler. Oftest fokuseres 

der på følgende fem områder, når den samfundsmæssige omverden skal analyseres: 

 

P E S T L E 
Politiske Økonomiske Sociale Teknologiske Lovgivning Miljø 

 

Figur 2: PESTLE-modellen – Kilde: Egen tilvirkning, med inspiration fra USM (side 51) 

 

Politik / Lovgivning 

Automobilbranchen er kendetegnet ved en høj grad af offentlig regulering både i form af de EU-

retslige konkurrenceregler, de danske skatte- og afgiftsregler samt miljøkrav. Lovgivningen/reglerne 

påvirker i høj grad både producenterne, importørerne og forhandlerne. En af de væsentligste er de 

danske afgiftsregler. Gennem de senere år er der tilføjet flere ændringer til registreringsafgiftsloven. 

Tilbage i 2007 blev det mere attraktivt at købe mindre og mere brændstoføkonomiske biler som et led 

i at mindske CO2 udledningen. Denne ændring ramte særligt forhandlere af 4-hjulstrækkere på gule 

plader, som oplevede en væsentlig nedgang i salget, mens salget af mindre og brændstoføkonomiske 

biler steg. Salget af de små økonomiske biler har været forsat stigende frem til 2012, og seneste stati-

stik fra oktober 2011 viser, at den såkaldte ”lille klasse” nærmer sig 50 % af det samlede personbil-

salg og forventes at fortsætte med at tage markedsandele. I 2009 skete yderligere en ændring af afgif-

ten på leasingbiler, hvilket gjorde det mere attraktivt at lease en bil frem for at købe. Dette lagde et 

stort pres på de ”traditionelle” bilforhandlere, der ikke kunne tilbyde leasingløsninger og dermed 

mistede salg. Primo 2012 er der igen sket en ændring i afgiftssystemet, hvilket har medført en øget 
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afgift på leasingbiler. Tidligere har afgiftssystemet givet betydelige fordele for leasingbiler, men med 

den konsekvens, at der ikke kom lige så mange indtægter i statskassen. Det har derfor været forvente-

ligt, at der ville ske en revidering af afgiftssystemet i større eller mindre grad. Et andet væsentligt 

politisk tiltag er den eksisterende EU-Forordning, som er en konkurrencefremmende regulering, der 

er gældende for alle autoriserede forhandlere og som løber frem til 2013. Forordningen medfører, at 

bilproducenterne/importørerne er blevet begrænset i deres bestemmende indflydelse overfor forhand-

lerne. For eksempel kan forhandlerne frit sælge flere bilmærker i samme bilhus og af samme salgs-

personale og det er blevet vanskeligere for producenterne/importørerne at opsige en forhandlerkon-

trakt. Desuden behøver en autoriseret forhandler ikke selv at have værksted, men kan bruge et andet 

autoriseret værksted som underleverandør og der skal ikke anvendes originale reservedele. Når For-

ordningen bortfalder efter 2013, betyder det, at disse begrænsninger bortfalder og producenter-

ne/importørerne vil igen have en større ”magt”. I EU har man en forventning om, at denne nye mar-

kedssituation kan fastholdes efter 2013 og forhandlerne ikke vil være dårligere stillet fremadrettet.1 

 

Økonomi/Sociale 

Automobilbranchen er generelt en meget konjunkturfølsom branche og bilsalget er således stærkt 

påvirket af forbrugertilliden i Danmark. Den overordnede forbrugertillidsindikator, som er forbruger-

nes forventning til både landets og deres egen økonomi (herunder forventninger til arbejdsløshed 

samt forventningerne til anskaffelse af større forbrugsgoder i fremtiden), har gennem en lang periode 

haft en negativ udvikling og nåede i december 2011 (-9,8) det laveste niveau siden marts 2009 (-

11,7). Selvom forbrugertilliden fortsat er i minus i februar 2012 (-4,8), går udviklingen i den rigtige 

retning, hvilket kan mærkes i automobilbranchen2. Der er generelt positive forventninger til privat-

forbruget i 2012-2014. Danmarks Nationalbank har også positive forventninger til privatforbruget i 

2012 på baggrund af de seneste måneders positive udvikling. Der forventes således en stigning i pri-

vatforbruget på 1,1 % (2012), 1,7 % (2013) og 1,6 % (2014). Der er fortsat tale om et lavt gear, men 

med positive forventninger til beskæftigelsen samt mulighed for udbetaling af efterlønsbidrag skatte-

frit, forventes udviklingen at gå den rigtige vej. Dog ligges der dog vægt på, at den europæiske 

gældskrise er et stort usikkerhedselement, som kan medføre et tilbageslag.3  

 

Benzinpriserne har også en afgørende effekt på bilsalget. Flere og flere vælger at købe en mere ben-

                                                 
1 Bilbranchens Blitz, december 2011 og Nordea’s branchenotat 
2 Bilbranchen Blitz, marts 2012 
3 Bilbranchens Blitz, december 2011 og Nordea’s branchenotat 
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zinøkonomisk bil. Benzinpriserne i sig selv kan muligvis også få den effekt, at der er nogle, som 

simpelthen fravælger at køre bil og dermed kan salget af den årsag reduceres. Særligt i øjeblikket 

(marts 2012) er benzinpriserne steget til et markant højere niveau.  

 

 
Figur 3: Nettoprisindeks – benzin og diesel/motorolie - Kilde: Danmarks Statistik 

 

Bilsalget er desuden meget præget af det sociale element. For mange forbrugere udgør bilen en stor 

signalværdi, hvorfor mange køber deres bil ud fra, hvad de ønsker at signalere. Det sociale element er 

dog i høj grad påvirket at det økonomiske, idet en bil er et dyrt forbrugsgode og prisen kan variere 

markant alt efter, om der er tale om en ny eller en brugt bil og alt efter hvilket mærke, som der er tale 

om.4 

 

Teknologiske/miljø 

Et øget fokus på miljø både fra forbrugernes og politisk side, påvirker i høj grad også bilbranchen. 

Der er de senere år kommet øget fokus på miljørigtige biler, hvilket har medført en konstant udvik-

ling i bilteknologien, herunder udviklingen af mere benzinøkonomiske biler. El-biler har også fået 

større fokus de senere år og med lavere afgifts- og serviceomkostninger samt besparelser på benzin, 

kan El-bilen med tiden blive en væsentlig konkurrent til de almindelige biler.5 Også inden for sikker-

hed, forbrugervenlighed og design sker der en konstant teknologisk udvikling i branchen. Den tekno-

logiske udvikling hænger i høj grad også sammen med det sociale, idet forbrugerne og konkurrence-

situationen i branchen kræver, at der sker en konstant udvikling af bilerne på markedet – både i for-

hold til teknologi men også i forhold til design.  

En stigende del af handlen med brugte biler foregår i dag via Internettet mellem private. Internettet 

har gjort bilhandlen mere gennemsigtig og let tilgængelig.6 

  

                                                 
4 Opgaveskrivernes egen vurdering 
5 http://da.wikipedia.org/wiki/Elbil#.C3.98konomi  
6 Opgaveskrivernes egen vurdering 
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3.1.2. Den konkurrencemæssige omverden (Porters 5 Forces) 

Når Auto A/S skal identificere og analysere konkurrencesituationen i automobilbranchen, er Porters 5 

Forces et anvendeligt værktøj. Det er vigtigt for Senior og Junior at have kendskab til konkurrencesi-

tuationen i bilbranchen samt Auto A/S’ egen position på markedet i forhold til konkurrenterne. Der 

kan således tages initiativer til at optimere den konkurrencemæssige position i markedet. 

 

 
Figur 4: Porters 5 Forces - Kilde: Egen tilvirkning med inspiration fra USM (side 71) 

 

Konkurrencen i branchen 

Bilbranchens kendetegn 

Automobilbranchen består primært af nyvognssalg, brugtvognssalg samt eftermarkedet (salg af re-

servedele samt serviceværksted). Autobranchen er generelt kendetegnet ved et spinkelt kapitalgrund-

lag, dels på grund af store investeringer i ejendomme, dels på grund af lave overskudsgrader (særligt 

på nyvognssalg) og dermed beskeden konsolidering. Af væsentlige forretningsmæssige risici kan 

nævnes den stærke påvirkning af konjunkturudsving, importør-afhængighed, store pengebindinger og 

lovgivning, der ændrer markedsforholdene. 

 

Den historiske og fremtidige udvikling og indtjeningsmuligheder i bilbranchen 

Den prismæssige udvikling i automobilbranchen kan illustreres ved det samlede nettoprisindeks, som 

har været let stigende siden primo 2009. I 2011 var prisudviklingen meget stabil men man oplevede 

en lille stigning i februar 2012. Det ses, at prisindekset for personbiler har været faldende siden primo 

2009 og særligt siden medio 2011, er der sket et fald. Prisindekset for personbiler følger således ikke 

den generelle udvikling. Eftermarkedet er den store vinder i automobilbranchen. Reservedele og til-

Konkurrencen i 
branchen 

Truslen fra nye 
konkurrenter

Kundernes 
forhandlingskraft

Truslen fra 
substituerende 

produkter

Leverandørernes 
forhandlingskraft
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behør i niveau med personbiler, men denne del af eftermarkedet har i modsætning til personbiler op-

levet en stigning i perioden. Service og reparation har oplevet stigende priser gennem en længere 

periode og prisindekset ligget væsentligt højere end den resterende del af branchens forretningsområ-

der. Forventningerne til eftermarkedet i 2. kvartal 2012 er en uændret omsætning samt prisniveau.  

Det største indtjeningspotentiale har således historisk været i eftermarkedet og ikke i nysalget. 

 

 

Figur 5: Automobilbranchens nettoprisindeks - Kilde: Bilbranchens Blitz, marts 2012 

 

2011 var et rekordår for automobilbranchen med i alt 169.873 nyregistreringer (dvs. salg af nye bi-

ler), hvoraf privatsalget stod for 49 %. Niveauet for nyregistreringer har ikke været så højt siden 

1986. Igen i 2011 var det den såkaldte ”lille klasse” (mindre og benzinøkonomiske biler), der domi-

nerende markedet med 46,8 % af det samlede salg. Dette kunne blandt andet ses ved, at de traditio-

nelle producenter af små/billige biler vandt markedsandele (eksempelvis Chevrolet, Hyundai, Suzu-

ki). Alle segmenter i branchen oplevede et stigende salg med undtagelse af ”sport”. Dog giver den 

”lille klasse” en lavere avance i forhold til de lidt større biler, hvorfor indtjeningen på nyregistrerin-

ger har været begrænset på trods af det høje salg.   
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Figur 6: Segmentfordeling – nyregistrerede personbiler, %-ændring - Kilde: Bilbranchen Blitz, marts 2012 

 

Forventningerne til 2012 var oprindeligt 140.000 nyregistreringer, men forventningerne er på grund 

af den positive udvikling opjusteret til 150.000. Niveauet vurderes af branchen som værende et ud-

tryk for positive forventninger til året. Det er dog svært at forudse, hvordan det nye lovforslag om-

kring leasing- og demobiler (L94) vil påvirke bilsalget på den lange bane. Signalerne tyder dog på, at 

erhvervsleasing ikke vil blive ramt synderligt hårdt, hvorimod privatleasing vil få en hård opbrems-

ning. Dog er det i dag erhvervsleasing, der holder tallene oppe, hvorfor denne samlede negative ef-

fekt forventes at være begrænset. Nyvognssalget er kommet godt fra start i 2012 (januar-februar). Det 

er fortsat de mindre modeller med god brændstoføkonomi, der driver efterspørgslen. 

Brugtvognssalget har ligeledes oplevet en stigning de seneste år. I 2011 blev der solgt 486.866 brugte 

biler og var således et godt år for brugtvognshandlen. I 2010 (26,8 %) og 2011 (28,7 %) var det især 

den ”lille klasse”, der bidrog til positive udvikling.  I 2011 steg alle segmenter i omsætning med und-

tagelse er segmentet ”stor”.  Af nedenstående figur fremgår det ligeledes, hvordan fordelingen mel-

lem ny- og brugtvognssalget har udviklet sig de senere år. 

 

Figur 7: Ny- og brugtvognssalget 2007-2011 - Kilde: Bilbranchen Blitz, marts 2012 
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Prisen på brugte biler har generelt være faldende i 2011, særligt de sidste måneder, og tendensen fort-

satte i januar og februar 2012. Dog synes tendensen at have vendt i forbindelse med lovforslaget om-

kring afgift på leasing- og demobiler, idet markedet er i en afventede position.  

Figur 8: Prisindeks, brugte biler - Kilde: Bilbranchen Blitz, marts 2012 

 

Konkurrenterne 

Det vurderes, at der er behov for grundlæggende strukturelle ændringer i branchen, hvor der eksem-

pelvis lægges større vægt på servicering af kunder, værkstedsarbejde mv.7 

Forhandlernettet kan opdeles i autoriserede og ikke-autoriserede automobilforhandlere. Antallet af 

forhandlere har de seneste år været faldende.  

De ikke autoriserede forhandlere består hovedsageligt af brugtvognsforhandlere og værksteder.  

Forhandlertætheden i Danmark er fortsat stor sammenlignet med de øvrige europæiske lande. Der 

forventes en yderligere konsolidering i branchen, som forventes fremskyndet på grund af en fortsat 

vanskelig økonomisk situation hos en del automobilforhandlere. Efter udløbet af EU-Forordningen 

for automobilsalget i 2013 forventes en yderligere konsolidering i branchen. 

Automobilforhandlernes overlevelse vil være stærkt afhængig af deres evne til hurtigt at effektivise-

re, tilpasse omkostninger og nedbringe pengebindinger gennem en stram likviditetsstyring.8 

 

Leverandørerne 

Branchen er kendetegnet ved, at importørerne/producenterne stiller store krav til forhandlerens udstil-

ling, værksted og uddannelse af de ansatte, ligesom der gives meget små marginaler på nybilsalg til 

forhandlerne. For at opfylde kravene har forhandlerne investeret betydeligt i indretning af autohuse, 

                                                 
7 Nordea’s branchenotat. 
8 Nordea’s branchenotat 
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hvilket betyder, at de større forhandlere generelt har meget høje kapacitetsomkostninger. Forhandler-

kontrakterne påvirker forhandlerens egen mulighed for at styre prissætning, markedsføring og penge-

bindinger mv. Forhandlere som har importøraftaler med Audi, Volkswagen, Skoda og Toyota, har 

deres nyvognslager finansieret ved konsignation, hvilket vil sige, at forhandlerne ikke selv ejer vare-

lageret, men at det er leverandøren der ejer dette. Dette vil alt andet lige betyde, at der kommer en 

mindre binding i varelageret. Forhandlerkontrakterne har typisk en løbetid på 2 år. Den nuværende 

EU-forordning har dog i et vist omfang begrænset producenternes/importørernes forhandlingskraft 

(jf. PESTLE-analysen). 

 

Kunder 

Kunderne til personbiler er både af privat og erhvervsmæssig karakter og der er kunder både til ny-

vognssalg samt eftermarkedet. Der formodes, at være en stor spredning i kundeporteføljen hos for-

handlerne. Forhandlerne er derfor som udgangspunkt ikke afhængige af enkeltstående kunder.  Dette 

taler for, at kunderne ikke har nogen afgørende forhandlingsstyrke. 

Der er tale om et meget gennemsigtigt marked og forbrugerne kan som udgangspunkt frit vælge mel-

lem bilmærker og bilforhandler. Dette taler for, at kunderne har en forhandlingsstyrke. 9 

 

Truslen fra nye udbydere 

I forhold til landets størrelse er der i Danmark et stort antal forhandlere, hvorfor markedet synes at 

være forholdsvis mættet i forhold til etablering af nye bilforhandlere.  

Branchen er samtidig kapitaltung, idet der oftest skal investeres i et større og dyrt varelager. For nog-

le forhandleres vedkommende skal der også investeres i et bilhus. Sammen med de høje registre-

ringsafgifter er dette medvirkede til en hård konkurrence og en lav indtjening i branchen, hvilket 

umiddelbart taler for, at branchen er mindre attraktiv for nye udbydere. Alligevel ses det dog til sta-

dighed, at flere og flere bilforhandlere, særligt brugtvognsforhandlere, dukker op her og der. Det ses 

dog også, at en stor del af dem lukker ned igen efter en relativ kort periode.  

  

Substitutioner 

De primære substituerende produkter til biler vurderes, at være den kollektive transport samt cykel. 

Begge ses alene som et substituerende produkt, såfremt de reelt er en alternativ anvendelsesmulighed 

for forbrugeren i forhold til tidsforbrug, distance, bopæl mv.  

                                                 
9 Opgaveskrivernes egen holdning. 
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De substituerende produkter ses, som værende en væsentlig konkurrent til biler, idet de begge er væ-

sentligt billigere transportmidler. Samtidig kan de høje benzinpriser i øjeblikket (marts 2012) samt 

tidligere diskussioner omkring en betalingsring i indre København, være med til, at forbrugerne væl-

ger et andet transportmiddel end bil. Omvendt har den kollektive transport været meget udskældt i 

medierne igennem længere tid og kritikken lyder blandt andet på, at den kollektive trafik er for dyr 

for forbrugerne, hvilket måske afholder nogle fra, at skifte fra bil til kollektiv transport.  

Truslen fra cykler som transportmiddel ses som størst for forbrugere som bor i indre København eller 

som har deres daglige gang meget tæt på bopælen.  

 

3.2. Analyse af Auto A/S – virksomheden i dag 

Når Auto A/S’ omverden samt den konkurrencemæssige situation er analyseret, er det nødvendigt for 

Senior og Junior, at gå et spadestik dybere og analysere den interne omverden. Det vil sige, at der 

skal foretages en analyse af Auto A/S. Når den interne situation i Auto A/S skal analyseres, vil det 

være relevant, at kigge på ejerstrukturen, interessenterne, produkterne og markederne samt den finan-

sielle situation.  

 

3.2.1. Ejerstruktur 

Auto A/S blev etableret af Senior i 1994 og han har drevet virksomheden som eneejer frem til i dag 

(2012). Virksomheden har aldrig været drevet i personligt regi og ejerstrukturen er som følgende fi-

gur illustrerer.  

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Ejerstrukturen i Auto A/S - Kilde: Egen tilvirkning 

 

3.2.2. Interessenter 

I enhver virksomhed er der en række interessenter, som har interesse i virksomheden på den ene eller 

den anden måde. Det er vigtigt, at Senior og Junior i fremtiden har fokus på alle Auto A/S’ interes-

senter, da de alle er afgørende for virksomhedens eksistens. Men også i forbindelse med at Auto A/S 

Auto A/S 

Senior 
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skal generationsskiftes, er det vigtigt at have for øje, at Senior og Junior ikke nødvendigvis er de ene-

ste interessenter, der kan have en holdning til, om der skal ske et ejerskifte i virksomheden. 

 

 
Figur 10: Auto A/S’ interessenter - Kilde: ”Virksomhedsøkonomi A1” (afsnit 2.1.) – Knud Bang, Henrik Frølich m.fl. 

 

Ledelse/ejere/medarbejdere 

Senior er både ejer og direktør i Auto A/S. I virksomheden er der en række medarbejdere, som han 

arbejder tæt sammen med og som også bliver hørt, når der skal træffes afgørende beslutninger i virk-

somheden. Junior er ansat i virksomheden som sælger og tager også del i forhandlinger med produ-

centerne/importørerne og har derfor et godt kendskab til virksomhedens leverandører. Når Senior 

ikke er til stede i virksomheden, er det Junior, der fungerer som den daglige leder. Foruden Senior og 

Junior er der ansat yderligere 8 personer i virksomheden. Der er ansat to i salgsafdelingen, to i ser-

viceværkstedet/reservedele, to på lageret og to i administrationen. Der er et godt samarbejde imellem 

alle medarbejdere i virksomheden og alle har været ansat i virksomheden i mere end 5 år.  

Medarbejderne er bekendt med, at Junior før eller siden skal overtage ejerskabet samt den daglige 

ledelse fra Senior, uden at dette er noget, som direkte er drøftet med medarbejderne. Medarbejderne 

kender heller ikke tidshorisonter herfor på nuværende tidspunkt.  Men det er planen, at medarbejdere 

skal informeres om processen, når den er fastlagt. Når en virksomhed skal generationsskiftes, er det 

vigtigt, at medarbejderne er bekendt med situationen i større eller mindre grad, således at særligt det 

nye lederskab ikke kommer bag på medarbejderne, men at de føler, at de har været med i processen. 

Auto A/S 
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Det er trods alt medarbejdere, som er med til at løfte hele virksomhedens eksistensgrundlag. Det er 

derfor meget vigtigt, at der ikke er utilfredse medarbejdere i en virksomhed.  

 

Leverandører/kunder 

Igennem alle de år Senior har drevet Auto A/S, har han opbygget gode leverandør- og kunderelatio-

ner. Relationerne har afgørende betydning for gode forhandlinger med leverandører samt for at man-

ge kunder kommer igen, når bilen skal skiftes ud eller der skal laves service på bilen.  

Det er desuden vigtigt, at fastholde gode relationer til importøren, hvis man ønsker at fortsætte med 

at sælge dette bilmærke. Som nævnt, har importørerne/producenterne stor ”magt” og stor indflydelse 

på hvad og hvordan bilforhandlerne skal drive deres forretning. Junior har indtil nu stået lidt i Seniors 

skygge når, der er forhandlet med leverandørerne. Det er planen, at Junior skal påbegynde arbejdet 

med at skabe en bedre relation til leverandørerne. Junior har en god relation til gamle kunder og er 

god til nye kunder.  

 

Långivere 

Auto A/S har både bankgæld og realkreditgæld hos virksomhedens finansielle samarbejdspartner, 

Bank A/S. Auto A/S har været kunde i Bank A/S, siden virksomheden blev etableret, men har under-

vejs haft mange forskellige bankrådgivere. Dette er sket på Bank A/S’ initiativ og har gennem længe-

re tid været en irritationsfaktor for Senior, som lægger stor vægt på ”den gode relation”. Senior har 

derfor tænkt på, om det var på tide at undersøge markedet for banker.  

Som långiver til Auto A/S har Bank A/S naturligvis en interesse i, hvordan det går i virksomheden 

både økonomisk og strategisk. Så når Auto A/S skal generationsskiftes til Junior, vil det være natur-

ligt at involvere banken, idet ejerforhold og ledelsesforhold kan have indflydelse på, hvordan Bank 

A/S vurderer virksomheden og dermed den risiko de har ved at være långiver. 

 

Myndigheder 

Auto A/S er en ”lille fisk i vandet” og det vurderes derfor ikke, at myndigheder er en direkte interes-

sent på niveau med de andre omtalte interessenter. Myndighederne har dog naturligvis en interesse i, 

at Auto A/S lever op til de generelle lovkrav og regler, som er gældende for autoriserede bilforhand-

lere. 
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3.2.3. Produkter og markeder 

Auto A/S er en autoriseret automobilforhandler, der sælger nye biler samt driver serviceværksted. 

Virksomheden er beliggende i Københavnsområdet i et område, hvor der også ligger flere andre bil-

huse, der sælger konkurrerende bilmærker. Auto A/S sælger bilmærkerne Volkswagen og Peugeot, 

som begge er bilmærker, der har solgt rigtig godt de seneste år og har ligget i absolut topplacering af 

det mest solgte mærke.  

 

Årstal 
Volkswagen Peugeot 

Antal solgte Placering Antal solgte Placering 
2011 17.023 Mest solgte 16.659 2. mest solgte
2010 10.399 6. mest solgte 13.920 2. mest solgte
2009 6.354 7. mest solgte 11.419 Mest solgte 
2008 10.519 4. mest solgte 15.942 Mest solgte 
2007 14.347 2. mest solgte 19.525 Mest solgte

 

Figur 11: Auto A/S’ bilmærker / salgsstatistik 2007-2011 - Kilde: egen tilvirkning med statistik fra www.bilimp.dk 

 

Auto A/S har siden begyndelsen forhandlet disse to bilmærker. Tidligere blev der også forhandlet 

Volvo, men efter utilfredsstillende salg i en årrække valgte Senior at stoppe med at forhandle dette 

bilmærke. Auto A/S har generelt været god til at følge med markedets og forbrugernes ønsker.   

 

3.2.4. Produkternes livscyklus 

Senior startede virksomheden tilbage i 1994 og aktiviteten har siden været den samme, med nyvogns-

salg af bilmærkerne Volkswagen og Peugeot (og tidligere Volvo) samt serviceværksted. Auto A/S 

har med deres bilmærker samt valg af modeller fulgt godt med udviklingen i branchen, hvor der de 

seneste par år har været og stadig er et stort salg i de mindre, benzinøkonomiske biler. Salget af den-

ne type af biler er fortsat stigende10 og det forventes, at både Volkswagen og Peugeot også i 2012 vil 

opleve et tilfredsstillende salg. På denne baggrund vurderes Auto A/S med deres bilmærker og mo-

deller, at ligge mellem ”growth” og ”maturity”- stadiet i livscyklussen. 

 

                                                 
10 Se kommentar fra www.bimimp.dk    
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Figur 12: Auto A/S’ livscyklus - Kilde: http://www.quickmba.com/marketing/product/lifecycle/ 

 

3.2.5. Den finansielle situation 

Når der skal foretages et genrationsskifte, er det relevant at kigge på den finansielle situation i Auto 

A/S. En regnskabsanalyse kan identificere de finansielle styrker samt de finansielle svagheder. I sid-

ste ende skal analysen bruges til, at konkludere, om Auto A/S set ud fra en finansiel synsvinkel er 

egnet eller klar til at blive generationsskiftet. Det vil endvidere give Junior mulighed for at få et ind-

blik i, hvordan det går i den virksomhed, som han skal overtage.  

 

Som en del af regnskabsanalysen er der beregnet en række nøgletal. Nøgletal kan være med til at give 

en bedre forståelse af Auto A/S’ årsrapporter. Nøgletallene fortæller både noget omkring indtjenings-

evnen, men også omkring kapitalstrukturen i selskabet og herunder muligheden for at modstå tab, 

underskud mv. En analyse af nøgletallene skal gerne give et billede af hvilken risiko, der er forbundet 

med at investere i virksomheden og også hvorvidt der er et fremtidigt eksistensgrundlag.  

En regnskabsanalyse bør som minimum foretages over en 3-årig historisk periode for at kunne belyse 

niveauet samt udviklingsretning og hastighed. Nøgletalsanalysen kunne tilsvarende være foretaget på 

budgetter således, at der kunne analyseres på fremtiden, men der udarbejdes ikke budgetter i Auto 

A/S. Dog kan de historiske nøgletal sige nogen om, i hvilken retning Auto A/S kan forventes, at be-

væge sig, dog under hensynstagen til den omverdens analyse, som tidligere er foretaget.  

 

En meget anvendelig model til at belyse relevante nøgletal er Du-Pont-Pyramiden, som illustrerer 

hvordan de mange nøgletal hænger sammen. 

Auto A/S 
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Figur 13: Du-Pont-Pyramide – Kilde: http://vob.systime.dk/index.php?id=1&cmd=toc  

 

Nøgletalsberegning11 

 2011 2010 2009 

Dækningsgrad 17,63 % 18,02 % 17,45 % 

Kapacitetsgrad 156,05 % 149,00 % 147,31 % 

Overskudsgrad 6,34 % 5,93 % 5,60 % 

Omsætningshastighed, aktiverne 2,49 2,00 2,08 

Omsætningshastighed, debitorer 22,96 24,12 25,39 

Omsætningshastighed, kreditorer 16,21 9,75 8,61 

Afkastningsgrad 15,78 % 11,86 % 11,66 % 

Egenkapitalforrentning 36,75 % 38,68 % 50,37 % 

Soliditetsgrad 41,56 % 29,14 % 21,42 % 

Finansiel Gearing 1,73 2,38 3,60 
Figur 14: Nøgletal Auto A/S – Kilde: Egen tilvirkning med udgangspunkt i Årsregnskab, bilag 1. 

Specifikationer til nøgletalsberegningen fremgår af bilag 2. 

 

Indtjeningsevnen 

Overskudsgraden i Auto A/S er blevet forbedret i perioden 2009-2011. Forbedringen skyldes bl.a. en 

stigende kapacitetsgrad, hvilket kan tilskrives, at kapacitetsomkostningerne er holdt nede, mens dæk-

ningsbidraget er steget. Dækningsgraden har dog været svingende i perioden. Dette skyldes, at udgif-

terne til vareforbrug og løn er steget forholdsvist meget i 2011 i forhold til den stigende omsætning. 
                                                 
11 ØV, side 69-88 
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Dette kan indikere, at man i 2011 har oprustet eksempelvis antallet af medarbejdere for at kunne føl-

ge med den stigende efterspørgsel af bilerne. Årsagen til, at dækningsgraden falder i 2011, kan derfor 

skyldes, at man ikke har set den fulde effekt endnu efter oprustning af medarbejderstaben. 

 

Kapitaltilpasning 

Aktivernes omsætningshastighed viste en forbedring fra 2009-2011. Årsagen til dette skal findes i en 

stigende omsætning, mens det er formået at holde aktiverne på et forholdsvis stabilt niveau Det bety-

der, at der er en relativ lavere pengebinding i varelager og varedebitorer. Dette kan også ses af om-

sætningshastigheden på debitorerne. Omsætningshastigheden for debitorerne er faldet igennem peri-

oden, hvilket har en negativ effekt på likviditeten. Omsætningshastigheden for varekreditorer er ste-

get, og dette forringer ligeledes likviditeten. Dette kan blandt andet skyldes faktorer som ændret kre-

dittid, ændret debitorstyring, ændret betalingsadfærd, ændrede betalingsvilkår hos kreditorerne samt 

ændret kreditudnyttede mv.  

 

Rentabilitet 

Rentabiliteten viser Auto A/S’ evne til at forrente den samlede kapital. Ovenstående analyse for de 

sidste 3 år viser, at rentabiliteten er blevet forbedret, da afkastningsgraden er steget fra 11,66 til 

15,78. En afkastningsgrad på 11,66 vurderes, at være et meget tilfredsstillende niveau, idet afkastet 

på en alternativ investering i dette niveau kan være vanskeligt at opnå. Et alternativ kunne eksempel-

vis være investering i obligationer eller lignende. Den stigende afkastningsgrad skyldes flere faktorer. 

Den stigende afkastningsgrad skyldes først og fremmest en tilpasning af indtægter og omkostninger, 

da overskudsgraden som nævnt er forbedret over perioden. Aktivernes forbedrede omsætningsha-

stighed er den anden faktor, som påvirker den forbedrede rentabilitet.  

 
Egenkapitalforrentningen har været faldende siden 2009. Niveauet ligger dog stadig højt i forhold til 

alternative muligheder for investering. Egenkapitalforretningens niveau er væsentligt højere end af-

kastningsgraden. Dette er en indikation på, at Auto A/S tjener penge på fremmedkapitalen og dermed 

er i stand til at skabe et afkast, som er højere end lånerenten.  

 

Soliditet og gearing 

Soliditetsgraden hos Auto A/S er steget for perioden, hvilket betyder, at den finansielle risiko er for-

mindsket. Den finansielle gearing er reduceret væsentligt fra perioden 2009 til 2011 og et gearingsni-

veau på ca. 2 gange, vurderes at være tilfredsstillende for en bilforhandler med ejendom.  
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Der er en generel positiv udvikling i Auto A/S’ nøgletal i perioden 2009-2011. Virksomheden har en 

historisk god indtjeningsevne, genererer et godt afkast på kapitalen og har nået et tilfredsstillende 

niveau for både soliditet og finansiel gearing i 2011.  

Ud fra Auto A/S’ nuværende markedsposition og den generelle positive forventning i branchen, for-

ventes det, at Auto A/S også de kommende år kan levere nogle positive nøgletal.  

Det vurderes dermed, at Auto A/S set ud fra en finansiel betragtning, har et positivt fremtidigt eksi-

stensgrundlag og er egnet til at blive generationsskiftet til Junior.  

 

3.3. Analyse af Auto A/S – virksomheden i fremtiden 

Med baggrund i en analyse af Auto A/S kan det konstateres, at Auto A/S har et fremtidigt forret-

ningsgrundlag, både set ud fra en branche betragtning, en forretningsmæssig betragtning og en finan-

siel betragtning. Der er derfor alt i alt et godt grundlag for, at drive Auto A/S videre i Juniors regi.  

Det er herefter vigtigt, at både Senior og Junior forholder sig til, hvad de hver især har af ønsker for 

fremtiden. Et generationsskifte kan have vidtrækkende konsekvenser for begge parter, både af øko-

nomisk og følelsesmæssig karakter, så det er vigtigt, at dette diskuteres grundigt igennem, forinden 

selve generationsskiftet skal finde sted. Det skyldes især, at der kan være uoverensstemmelse mellem 

de personlige ønsker og økonomiske muligheder, som Senior og Junior har og det er derfor vigtigt, at 

der findes en løsning, som er acceptabel og mulig for begge parter  

 

Når Senior og Junior skal vurdere de muligheder, som de har i forbindelse med et forestående genera-

tionsskifte, er det en vigtig faktor, at se på hvilken konsekvens det får regnskabsmæssigt, at foretage 

en grenspaltning af virksomheden. Dette er relevant både i forhold til virksomhedens fremtidige drift 

men også i forhold til finansieringen ved generationsskiftet. Som nævnt ovenfor anvender långivere 

ofte regnskabsanalysen til at belyse virksomhedens soliditet og dermed deres lånemuligheder. Det er 

derfor relevant, at sammenligne nøgletallene for de forskellige muligheder der er for generationsskif-

tet.  

 

3.3.1. Seniors ønsker  

Senior er 55 år gammel og det er derfor et naturligt tidspunkt at påbegynde overvejelser omkring et 

generationsskifte af Auto A/S. Senior har ikke nogen pensionsopsparing, idet han altid har haft den 

filosofi, at Auto A/S var hans pensionsopsparing. Senior har i dag lidt på kistebunden, men ikke nok 

til at forsørge hele pensionstilværelsen. Seniors kone er almindelig lønansat og har via sin arbejds-

plads opsparet en lille pension. Senior har derfor en forventning om, at den dag Auto A/S skal over-
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drages til en ny ejer, skal det give Senior og konen en fornuftig post penge, så de kan nyde pensio-

nisttilværelsen uden bekymringer. Senior har en forventning om, at han vil fortsætte de næste 5-10 år. 

Senior er meget stolt af det, som han har opnået i Auto A/S, hvorfor det er afgørende for ham, at for-

retningen bliver drevet videre, selvom han går på pension. Men efter Seniors mening er det ikke 

hvem som helst, som kan overtage forretningen, da det skal være en, der vil gøre det i hans ånd. Der-

for har det været en naturlig overvejelse for Senior, at det er Junior (sønnen), som skal overtage Auto 

A/S den dag, han ikke selv kan mere. Specielt fordi Junior allerede er ansat i Auto A/S og efter Seni-

ors mening, har gjort det rigtig godt. 

  

Senior har selv gjort sig nogle overvejelser omkring ejendommen, som ligger i Auto A/S. Han har 

engang hørt fra en bekendt, at sådan en ejendom kan besværliggøre et generationsskifte, fordi det 

bliver meget dyrere og han har derfor tænkt, at det kunne være en god idé selv at beholde ejendom-

men og alene generationsskifte den resterende del af Auto A/S. Desuden er der opsparet likviditet i 

selskabet, fordi driften af Auto A/S har været ganske fornuftig de senere år. Senior har tænkt sig, at 

en del af likviditeten skal hives ud af selskabet inden generationsskiftet finder sted.  

 

3.3.2. Juniors ønsker  

Junior har efterhånden arbejdet i Auto A/S i nogle år og er meget glad for, at Senior gerne vil have, at 

han skal overtage virksomheden en dag. Junior tror selv på, at han er den helt rigtige til at drive virk-

somheden succesfuldt videre, nu hvor han efterhånden er ved at komme godt ind på livet af både 

kunder og leverandører. Han kommer også godt ud af det med virksomhedens medarbejdere.  

Selvom Junior har en sund privatøkonomi og altid har brugt sine penge fornuftigt og har en god op-

sparing, så ved han godt, at det kan blive vanskeligt, at få finansieret købet af Auto A/S. Junior har 

ingen idé om, hvad den slags kan koste, men nu hvor det går rigtig godt i forretningen, kan det jo 

ikke være småpenge. Junior håber han kan låne pengene i banken, men er usikker på, om banken vil 

låne ham så mange penge. Han håber derfor, at der findes alternative løsninger, hvis han skal overta-

ge Auto A/S.  
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3.4. Delkonklusion 

For at få et overblik over Auto A/S’ eksterne omverden, konkurrencemæssige omverden samt interne 

omverden, kan Senior og Junior med fordel opstille de væsentligste punkter fra analysen i et SWOT-

skema. SWOT-skemaet viser, hvilke styrker, svagheder, muligheder og trusler Auto A/S har eller står 

over for. Auto A/S’ styrker og svagheder er af intern karakter og er de faktorer, som Senior og Junior 

kan påvirke og virksomhedens muligheder og trusler er af ekstern karakter, og er de faktorer, som 

Senior og Junior ikke kan påvirke.  

 

Styrker (S) Svagheder (W) 
 

 Seniors lange ejerforhold  
 
 Senior har en god relation til både leverandø-

rer og kunder 
 

 Loyale medarbejdere, der kender til det fore-
stående generationsskifte 

 
 Junior er ansat i Auto A/S og deltager i le-

delsesmæssige beslutninger 
 
 Der sælges både nye biler samt ydes service 
 
 Bilmærkerne er tilpasset markedsefter-

spørgslen efter mindre, økonomiske biler 
 
 Auto A/S har en tilfredsstillende placering i 

livscyklussen 
 
 Auto A/S har en god indtjeningsevne samt 

finansiel robusthed og der er positive for-
ventninger fremadrettet 

 
 Generationsskiftet er igangsat i god tid 
 
 

 
 Afhængighed af Senior i forhold til kunde- 

og leverandørrelationer samt generelt kend-
skab til Auto A/S 

 
 Eventuel utilfredshed fra medarbejdere ved 

generationsskiftet 
 
 Auto A/S’ manglende relation til banken 

grundet mange rådgiverskifte 
 
 Bankens eventuelle negative reaktion på et 

generationsskifte 
 
 Juniors finansielle situation kan være be-

grænsende for overtagelsen af Auto A/S 
 
 Seniors behov for at sikre pensionstilværel-

sen 
 

 Seniors begrænsede mulighed for at betale 
en eventuel skattebyrde 

Muligheder (O) Trusler (T) 
 

 Offentlige reguleringer (f.eks. EU-Forordning)  
 

 Skatte- og afgiftsregler (f.eks. på Leasing/demo) 
 
 Fortsat øget fokus på benzinøkonomiske biler  
 

 

 
 Offentlige reguleringer (f.eks. EU-Forordningens 

bortfald i 2013 – ukendte konsekvenser) 
 

 Skatte- og afgiftsregler (f.eks. på alm. bilsalg) 
 
 Stigende benzinpriser (f.eks. hvis bil fravælges) 
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 Branchens positive forventninger til bilsalget 
 

 Stigende benzinpriser (f.eks. hvis økonomiske 
biler tilvælges) 

 
 Personbilforhandlere har generelt en stor kunde-

spredning 
 
 Miljøkrav (f.eks. hvis miljørigtige biler vælges) 
 
 Faldet i eftermarkedet (f.eks. hvis det betyder at 

markedet for nyvognssalg tilsvarende stiger) 
 

 Automobilbranchen er konjunkturfølsom 
 
 Leverandørernes/producenternes forhandlings-

styrke 
 
 Kundernes forhandlingsstyrke (f.eks. gennemsig-

tigt marked via internettet) 
 
 Miljøkrav-/fokus (f.eks. hvis det bliver dyrere at 

sælge biler eller elbiler tager markedsandele) 
 
 Fald i eftermarkedet (f.eks. hvis det betyder, at 

der generelt sker en nedgang i branchen) 
 
 Bankerne og andre finansielle partnere strammer 

op (f.eks. højere rente, mindre finansieringslyst) 
 
 Renteudvikling (f.eks. ved stor rentebærende 

gæld) 
 
 Stor forhandlertæthed i Danmark og hård kon-

kurrence 
 
 Offentlig trafik (f.eks. som substitut)  
 

 

Figur 15: SWOT-skema - Kilde: egen tilvirkning med inspiration fra ”USM” (s. 117) 

 

Med baggrund i branche- og virksomhedsanalysen kan det konkluderes, at Auto A/S’ styrker oversti-

ger svaghederne, hvilket er et godt udgangspunkt for at videreføre aktiviteten i Auto A/S, også efter 

et generationsskifte til Junior. Særligt virksomhedens finansielle robusthed samt det faktum, at gene-

rationsskiftet er igangsat i god tid er en styrke. Dog ses det som en væsentlig svaghed, at både Senior 

eller Junior har begrænsede finansielle midler.  

Der er desuden er række gode muligheder i branchen, som Auto A/S med den gode markedsposition 

og finansielle styrke vurderes at kunne udnytte, ligesom det vurderes, at virksomheden har en ro-

busthed til at håndtere truslerne.  
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4. Omstruktureringsmodeller 

Ved planlægning af et generationsskifte skal både Senior og Junior gøre sig nogle overvejelser om-

kring den nuværende og fremtidige ejerstruktur. Det er nemlig ikke sikkert, at den nuværende ejer-

struktur i Auto A/S er hensigtsmæssig i forhold til det forestående generationsskifte. Behovet for om-

strukturering af ejerstruktur mv. afhænger naturligvis meget af hvilke planer, der er for Auto A/S.  

Det er dog vigtigt at have for øje, at der ikke bare kan laves omstruktureringer på kryds og tværs. Der 

er en række regler samt skattemæssige konsekvenser, som der skal tages hensyn til. Der findes dog 

mange forskellige omstruktureringsløsninger og reglerne samt de skattemæssige konsekvenser kan 

variere alt efter hvilken løsning, der vælges. 

 

Senior har givet udtryk for, at han ikke ønsker, at ejendommen skal overdrages til Junior, da det alt 

andet lige vil gøre det billigere for Junior at overtage Auto A/S. Senior har også givet udtryk for, at 

han gerne vil have en del af overskudslikviditeten ud til sig selv. Desuden kan en stor skattebetaling 

ved omstrukturering være en forhindring for det videre generationsskifteforløb, idet Senior efter egen 

overbevisning ikke har penge til at betale skatten. Med udgangspunkt i Seniors ønsker og muligheder 

kigges der på forskellige omstruktureringsmodeller. 

 

Først og fremmest skal de skattepligtige omstruktureringsmodeller og de skattefrie omstrukture-

ringsmuligheder undersøges. Med skattefri omstrukturering menes der ikke, at omstruktureringen 

rent faktisk bliver skattefri, men i stedet, at der er tale om en udskydelse af Seniors skattebetaling, 

hvorimod han skal betale skatten her og nu ved den skattepligtige metode. Yderligere undersøges 

mulighederne for at etablere en holdingstruktur (aktieombytning) samt mulighederne for at isolere 

ejendommen og en del af likviditeten (spaltning), inden Auto A/S overdrages.  

 

Som en del af omstruktureringen i Auto A/S vil det være nødvendigt, at opgøre handelsværdien i 

Auto A/S samt illustrere hvorledes årsregnskabet vil se ud efter en eventuel aktieombytning og/eller 

spaltning.  
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4.1. Aktieombytning  

Aktieombytning er en meget anvendt omstruktureringsmodel i forbindelse med generationsskifte. Det 

skyldes, at det oftest er en god løsning, at etablere en holdingstruktur forinden et generationsskifte 

skal gennemføres. Aktieombytning går dermed ud på, at der indskydes et holdingselskab mellem 

Senior og Auto A/S. Seniors aktier i Auto A/S overdrages således til et nystiftet holdingselskab, Se-

nior Holding ApS og som kompensation bliver Senior vederlagt med aktier i det nystiftede Senior 

Holding ApS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Ejerstruktur før og efter aktieombytning - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Fordelen ved at gennemføre en aktieombytning og derved få etableret en holdingstruktur er, at Senior 

kan udlodde fra Auto A/S til holdingselskabet uden at udbyttet bliver beskattet. Det skyldes, at der er 

tale om datterselskabsaktier, som ikke bliver beskattet.12 Desuden vil aktiverne, herunder det udlod-

dede udbytte i Senior Holding A/S være beskyttet mod kreditorer i tilfælde af, at selskabet går kon-

kurs. Fordelen ved at kunne udlodde fra Auto A/S er yderligere, at balancen i Auto A/S dermed kan 

slankes løbende, hvilket er en fordel, når virksomheden skal generationsskiftes.  

 

En aktieombytning vil som udgangspunkt udløse en beskatning hos Senior, da en aktieombytning 

sidestilles med afståelse af aktier. Der er dog mulighed for at gøre dette skattefrit, idet skatten kan 

udskydes. Det er også den skattefrie løsning, som anvendes i praksis. 

En skattefri aktieombytning kan ske med tilladelse fra SKAT og uden tilladelse fra SKAT.13 

 

                                                 
12 Jf. ABL §4A og §8 
13 G&OMS side 185-254 + ABL § 36 og 36A 
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4.1.1. Skattefri aktieombytning med tilladelse 

Betingelser for skattefri aktieombytning med tilladelse14 

 For at opnå tilladelse fra SKAT skal anmodningen om aktieombytningen først og fremmest være 

forretningsmæssigt begrundet. Hvorvidt der er tale om en forretningsmæssig begrundelse, er en 

konkret vurdering. Et forestående generationsskifte anses normalt for at være en tilstrækkelig for-

retningsmæssig begrundelse. I ansøgningen skal der dog kunne redegøres for, hvorledes generati-

onsskiftet skal gennemføres og hvorfor en skattefri aktieombytning, er et nødvendigt element heri. 

Auto A/S forventes, at kunne efterleve denne betingelse, da det er muligt, at redegøre for årsagen 

til aktieombytningen. 

 

 Aktieombytningen må endvidere ikke være begrundet i skatteundgåelse eller skatteunddragelse. 

Omstruktureringen i Auto A/S er ikke begrundet i skatteundgåelse, men udelukkende forberedelse 

til generationsskifte, hvorfor denne betingelse også er opfyldt.  

 

 Det er en forudsætning, at der er tale om et selskab i en medlemsstat i EU, ligesom det er en betin-

gelse, at aktionæren der ansøger om skattefri aktieombytning, er skattepligtig til Danmark på af-

ståelsestidspunktet. Auto A/S er et dansk aktieselskab og Senior er bosiddende i Danmark og er 

skattepligtig til DK, hvorfor begge betingelser er opfyldt. 

 

 Det er ligeledes en betingelse, at vederlaget for ombytningen sker ved, at der modtages en ejeran-

del i moderselskabet. Seniors holdingselskab, Senior Holding ApS, kommer til at eje 100 % af 

Auto A/S og betingelsen er derfor opfyldt. 

 

 Det er endvidere en betingelse, at aktieombytningen skal være gennemført indenfor 6 måneder 

regnet fra den første ombytningsdag. Det betyder blandt andet, at vederlaget, der ydes i forbindel-

se med ombytningen, skal ske senest 6 måneder efter ombytningsdagen. Det kan nogle gange være 

vanskeligt at overholde 6-måneders reglen ved nystiftede virksomheder, da der kan være aftalt re-

guleringsklausuler.15 Auto A/S har eksisteret i mange år og aktieombytningen vurderes derfor, at 

kunne ske uden særlige forsinkelser, hvorfor betingelsen alt andet lige vil kunne efterleves.  

                                                 
14 Jf. ABL § 36 
15 G&OMS, side 206 
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4.1.2. Skattefri aktieombytning uden tilladelse 

Det har tidligere kun været muligt at gennemføre en skattefri omstrukturering med tilladelse. I 2007 

valgte man at åbne op for muligheden for at gennemføre en skattefri omstrukturering uden forudgå-

ende tilladelse16. I 2009 åbnede man yderligere op, hvilket gjorde det muligt, at gennemføre en aktie-

ombytning uden den skal være forretningsmæssigt begrundet. 17 

 

Betingelser for skattefri aktieombytning uden tilladelse18 

Betingelserne gennemgået ovenfor (med tilladelse fra SKAT), er også gældende hvis der foretages en 

aktieombytning uden tilladelse, dog med undtagelse af den forretningsmæssige begrundelse. Der er 

dog yderligere en række betingelser ved aktieombytningen uden tilladelse, som skal være opfyldt.  

 

 Det er en betingelse, at vederlaget for de ombyttede aktier skal ske i ejerandele uanset om, der er 

tale om aktieombytning med eller uden tilladelse. Det nævnes dog specifikt, at når der er tale om 

uden tilladelse, skal værdien af vederlaget svare til handelsværdien af aktierne. Auto A/S skal væ-

re opmærksomme på denne betingelse, så kravet opfyldes. 

 

 Yderligere en betingelse er, at aktierne (i Auto A/S) ikke må afstås i en 3-årig periode efter om-

bytningen. Hvis aktierne afstås indenfor denne periode, anses ombytningen for at være gennemført 

med det formål, at opnå skatteudskydelse eller skatteundgåelse og dermed er de generelle betin-

gelser ikke opfyldt og Senior vil dermed blive beskattet af aktieombytningen.  

Det forventes ikke, at det indskudte holdingselskab Senior Holding ApS skal afstå aktierne i Auto 

A/S indenfor en 3-årig periode, hvorfor betingelsen kan opfyldes.  

  

 Der skal ske anmeldelse på selvangivelsen, når der foretages en aktieombytning. Det skal endvide-

re inden for 1 måned oplyses til SKAT, hvis der sker en afståelse af aktierne indenfor de 3 år. Ak-

tierne i Auto A/S skal ikke afstås indenfor de 3 år og de vil derfor opfylde denne betingelse. 

 

  

                                                 
16 Vedtaget ved lov nr. 343 af 18. april 2007 + Jf. ABL § 36 
17 ABL § 36a blev ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 ophævet. I stedet blev ABL § 36, stk. 6 og 7 vedtaget 
18 Jf. ABL § 36 
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Valg af aktieombytningsmodel 

En skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT vurderes at være den bedste løsning for Senior. 

Ved at vælge en aktieombytning med tilladelse skal Senior ikke tage hensyn til 3-års reglen. 

 

4.1.3. Skattemæssige konsekvenser samt finansieringsbehov - Senior 

Aktieombytningen foretages skattefrit eller med såkaldt succession. Det betyder, at Senior ikke bliver 

skattepligtig i forbindelse med aktieombytningen. Senior Holding ApS indtræder nemlig i Senior 

skattemæssige stilling hvad angår skattemæssig anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum og anskaffel-

seshensigt19.  

 

4.1.4. Skattemæssige konsekvenser samt finansieringsbehov - Selskaberne  

De skattemæssige konsekvenser for Senior Holding ApS er alene, at selskabet succederer i Seniors 

skattemæssige stilling. Det udløser ikke nogen skattebetaling her og nu.   

 

Den skattemæssige anskaffelsessum i Auto A/S som er 1.000.000 kr., overføres til Senior Holding 

ApS, som efter aktieombytning således også har en anskaffelsessum på 1.000.000 kr. 

 

Da der ved aktieombytningen bliver dannet en koncern bestående af to danske selskaber, vil det yder-

ligere få den skattemæssige konsekvens, at Senior Holding ApS og Auto A/S fremadrettet bliver 

sambeskattet.20   

 

4.2. Spaltning  

Spaltning er en meget anvendt omstruktureringsmodel, idet den giver mulighed for, at isolere aktiver 

samt forpligtelser fra det selskab, som skal generationsskiftes. Det er ikke altid hensigtsmæssigt, at 

overdrage hele virksomheden (aktier/aktiver) Dette skyldes både, at virksomheden alt andet lige bli-

ver dyrere for den, som skal overtage virksomheden og oftest giver det ikke mening, at overdrage 

likvider, da den nye ejer således skal betale for likvider. Desuden vil skattebetalingen alt andet lige 

blive mindre for den nuværende ejer, hvis den opgjorte handelsværdi er mindre.  

Ved at gennemføre en spaltning af Auto A/S, vil ejendommen og overskudslikviditeten blive isoleret 

i et selvstændigt selskab, som ikke skal indgå i generationsskiftet. Bilforhandler-aktiviteten isoleres i 

et selvstændigt selskab, som kan overdrages til Junior. På denne måde bliver det billigere for Junior, 
                                                 
19 Jf. henvisning i ABL § 36, stk. 1, til FUSL § 11 
20 Dette skyldes, at koncernforbundene selskaber, omfattet af SEL § 1 er underlagt obligatorisk national sambeskatning. 
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at skulle overtage virksomheden, idet den alt andet lige bliver mindre værd uden ejendommen. Senior 

vil samtidig blive gjort skattepligtig af et mindre beløb, når Auto A/S skal generationsskiftes.  

Når ejendommen udspaltes skal Senior og Junior være opmærksomme på, at der skal udarbejdes en 

lejekontrakt mellem Auto A/S og det nye selskab, der ejer ejendommen. En sådan lejekontrakt skal 

være på markedsmæssige vilkår. 21 

 

Når et selskab skal spaltes, tales der overordnet om to metoder – skattepligtig spaltning og skattefri 

spaltning. En spaltning kan desuden ske enten som en grenspaltning eller en ophørsspaltning. 

 

4.2.1. Skattepligtig spaltning  

Hvis Senior vælger at gennemføre en skattepligtig spaltning, gennemføres spaltningen efter de al-

mindelige skattemæssige regler. Det betyder, at spaltningen sidestilles med afståelse af virksomheden 

og Senior vil derfor være skattepligtig af den opgjorte avance, som er forskellen mellem anskaffel-

sessummen på de aktier, der udspaltes og den opgjorte handelsværdi for de aktier, der udspaltes. 

Skattebetalingen er 42 % af avancen, dog 27 % af de første 48.300 kr. forudsat at ægtefællens bund-

fradrag ikke kan anvendes.22  

I praksis er det oftest den skattefrie spaltningsmodel, som anvendes, hvorfor den skattepligtige meto-

de ikke er beskrevet yderligere. Senior ønsker som nævnt, at reducere skattebetalingen så meget som 

muligt, hvorfor løsningen heller ikke vil være relevant for ham.23  

 

4.2.2. Skattefri spaltning med tilladelse  

I praksis er det typisk den skattefri spaltningsmodel, der anvendes, idet skattebetalingen bliver ud-

skudt til et senere tidspunkt. En skattefri spaltning kan gennemføres med tilladelse fra SKAT og uden 

tilladelse fra SKAT, ligesom spaltningen kan gennemføres som en såkaldt grenspaltning eller som en 

ophørsspaltning. Der er forskellige betingelser, som skal være opfyldt alt efter om, der foretages en 

grenspaltning eller ophørsspaltning med tilladelse fra SKAT, ligesom der er en række betingelser, 

som er gældende for begge metoder.24 

 

Generelle betingelser for skattefri spaltning med tilladelse 

                                                 
21 G&OMS, side 385-452 
22 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=393182&vId=0 
23 G&OMS, side 385-452 
24 Reglerne om skattefri spaltning fremgår af Fusionsskattelovens kapitel 4, §§15 a og b 



 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S 
  
 

33 

 

Der er en række generelle betingelser, der skal være opfyldt for, at en skattefri spaltning kan gennem-

føres. De er gældende uanset om, der er tale om en grenspaltning eller en ophørsspaltning.25  

 

 Den første betingelse omfatter hvilke selskaber, der er omfattet af reglerne omkring skattefri 

spaltning. Det er muligt at foretage en skattefri spaltning mellem danske aktie- og anpartsselskaber 

samt tilsvarende udenlandske selskaber indenfor EU. Auto A/S er et dansk aktieselskab og det/de 

modtagne selskab(er) er ligeledes danske. Auto A/S opfylder derfor den første betingelse. 

  

 Den anden betingelse er, at der skal anmodes om tilladelse fra SKAT. SKAT skal godkende, at 

spaltningen sker i forretningsmæssigt øjemed og ikke med den hensigt at undgå skattebetalingen 

samt, at den opgjorte handelsværdi i Auto A/S er korrekt. I og med at spaltningen sker som led i 

generationsskifte og værdiansættelsen sker efter SKAT’s eget cirkulære for værdiansættelse af ak-

tier, forventes det, at SKAT vil give tilladelse til spaltningen.  

 

 Ved en skattefri spaltning bliver værdien i det indskydende selskab (Auto A/S) formindsket med 

den andel, der overføres til det/de nye selskab(er). Denne værdiforringelse skal godtgøres overfor 

Senior. Godtgørelsen skal ske i form af aktier i det/de modtagende selskaber. Denne tredje betin-

gelse er også opfyldt, idet Senior får 100 % ejerskab af det/de nye selskab(er).  

 

Særlige betingelser ved grenspaltning med tilladelse 

Ved en grenspaltning fortsætter Auto A/S med at eksistere og bilforhandler-aktiviteten fortsætter i 

dette selskab, men ejendommen og overskudslikviditeten udspaltes til et nyetableret aktieselskab, 

Ejendom A/S. Der udspaltes således en gren af virksomheden.  

  

                                                 
25 Reglerne omkring skattefri spaltning fremgår af Fusionsskatteloven, kapital 4. 
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Figur 17: Grenspaltning af Auto A/S - Kilde: Egen tilvirkning 

 

En af de væsentligste betingelser ved en grenspaltning er, at de udspaltede aktier og forpligtelser skal 

udgøre en samlet virksomhedsgren. Det vil sige, at de aktiver og forpligtelser der overføres, skal ud-

gøre en selvstændig enhed, som kan fungere for egne midler. Det er endvidere et krav, at forholdet 

mellem aktiver og forpligtelser der overføres, skal svare til fordelingen i det indskydende selskab. 

Kravet er ofte vanskeligt at opfylde, da en korrekt fordeling af aktiver og forpligtelser i forhold til de 

forskellige virksomhedsgrene, kan være vanskelig at gøre op. Ved en ejendom kan det eksempelvis 

være nemt at henføre ejendommen til den tilknyttede realkreditgæld. Mere vanskeligt er det dog at 

gøre op, hvor stor en andel af eksempelvis likvidbeholdningen, der kan henføres til ejendommen.  

I praksis betyder det, at en grenspaltning med tilladelse næsten aldrig vil kunne gennemføres – heller 

ikke i Auto A/S’ tilfælde. 26 

 

Særlige betingelser ved ophørsspaltning med tilladelse 

Ved ophørsspaltning ophører Auto A/S med at eksistere og aktiver og forpligtelser spaltes ud til to 

nyetablerede aktieselskaber, AutoNy A/S og Ejendom A/S. Ejendommen og overskudslikviditet lig-

ger herefter i Ejendom A/S og bilforhandler-aktiviteten ligger i AutoNy A/S.  

 

  

                                                 
26 G&OMS, side xx 
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Figur 18: Ophørsspaltning af Auto A/S - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Ved ophørsbeskatning er der ikke nogen specifikke krav ud over de generelle krav. Det afgørende 

ved en ophørsspaltning er, at der ikke er nogle krav til fordelingen af aktiver og forpligtelser, som det 

er tilfældet ved en grenspaltning. Ophørsspaltning er derfor velegnet i de tilfælde, hvor en grenspalt-

ning eller tilførsel af aktiver ikke er mulig og anvendes derfor som oftest i praksis.27  

 

4.2.3. Skattefri spaltning uden tilladelse 

Der har ikke altid været muligt at gennemføre en skattefri spaltning uden tilladelse. Der er i dag åbnet 

op for dette og ligesom ved skattefri spaltning med tilladelse, stilles der forskellige betingelser, som 

skal være opfyldt, alt efter om der er tale om ophørsspaltning eller grenspaltning, ligesom der er en 

række generelle betingelser, som er gældende for begge metoder. 28 

 

Generelle betingelser for skattefri spaltning uden tilladelse 

 Ligesom med tilladelse handler den første betingelse om hvilke selskaber, der er omfattet. Da vi 

herunder konkluderede, at Auto A/S lever op til denne betingelse, vil vi ikke gennemgå dette yder-

ligere herunder. 

 

 Et andet krav når der er tale om skattefri spaltning uden tilladelse er, at der ikke må være mere end 

én selskabsdeltager. Denne regel skal sikre, at spaltningen ikke anvendes som et alternativ til skat-

tepligtigt salg af en aktivitet. I Auto A/S er Senior ene selskabsdeltager og der vil derfor ikke være 

problemer i forhold til dette krav. 

 

                                                 
27 G&OMS, side 416-418 
28 G&OMS side 428-441 
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 Hvis der er tale om næringsdrivende ved køb og salg af aktier29, som modtager skattefrit udbytte, 

må der ikke vederlægges med andet end aktier i det modtagende selskab. Endvidere er det et krav, 

at den person, der har bestemmende indflydelse i det indskydende selskab, er hjemmehørende i en 

stat, der er medlem af EU/EØS. I Auto A/S er Senior ikke næringsdrivende. Det er Senior, der har 

bestemmende indflydelse og han er hjemmehørende i Danmark, som er medlem af EU/EØS. Be-

tingelsen anses dermed som opfyldt. 

 

 En af de begrænsninger der er, når spaltningen skal ske uden tilladelse er, at der er indsat en regel 

som siger, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, skal sva-

re til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Bestemmelsen skal sikre, at 

man ved at overføre gæld som overstiger forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende sel-

skab og derved mindske den skattepligtige avance ved en senere afståelse af aktierne i det modta-

gende selskab. Det samme er gældende, at man ikke må lade en forholdsmæssig stor gæld stå i det 

indskydende selskab. Det kan i praksis være vanskeligt både at overholde grenkravet samt kravet 

om fordelingen af aktiver og passiver.  

 

 I forhold til den skattefri spaltning med tilladelse kræves der ikke en forretningsmæssig begrun-

delse, men i stedet er der en række andre objektive krav, som skal sikre, at spaltningen ikke har til 

formål at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. 

 

Særlige betingelser ved ophørsspaltning og grenspaltning uden tilladelse 

De særlige betingelser der er gældende for ophørsspaltning og grenspaltning uden tilladelse, er iden-

tiske med de betingelser, som blev gennemgået under betingelser ved ophørsspaltning og grenspalt-

ning med tilladelse. 

 

Samlet overblik over mulige spaltningsløsninger i Auto A/S 

 Skattefri spaltning med tilladelse Skattefri spaltning uden tilladelse 

Grenspaltning   
Ophørsspaltning +  

Figur 19: Spaltningsløsninger i Auto A/S – Kilde: Egen tilvirkning 

                                                 
29 Jf. aktieavancebeskatningslovens § 17 
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4.3. Kombinationsmodeller 

Det ses ofte at aktieombytning og spaltning anvendes i kombination med hinanden. En aktieombyt-

ning kan være foretaget forinden en spaltning eller den kan foretages i forbindelse med spaltningen. 

Senior har i dag ingen holdingstruktur og det vil derfor være naturligt, at der i forbindelse med en 

spaltning af Auto A/S. Ejerstrukturen vil herefter se således ud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20: Aktieombytning i kombination med ophørsspaltning – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Denne ejerstruktur er hensigtsmæssig når der som tidligere nævnt, skal udloddes fra de to dattersel-

skaber, AutoNy A/S og Ejendom A/S. Dette skyldes, at det vil være skattefrit, da der er tale om dat-

terselskabsaktier. Aktiverne i Senior Holding ApS vil desuden være sikret imod kreditorer ved kon-

kurs.  

Dog er ejerstrukturen ikke den mest optimale, når AutoNy A/S på et senere tidspunkt skal generati-

onsskiftet til Junior. Det vil være mest optimalt, hvis der i forbindelse med aktieombytning blev gen-

nemført en spaltning af holdingselskabet til 2 holdingselskaber, således at hver af de to selskaber 

AutoNy A/S og Ejendom A/S ejes af Senior gennem respektive holdingselskaber. Det hænger sam-

men med de regler og muligheder, der knytter sig til de forskellige generationsskiftemodeller, som 

bliver gennemgået i afsnit 5.  
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Ejerstrukturen vil med en spaltning af både Auto A/S og holdingselskabet se således ud. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21: Aktieombytning i kombination med dobbelt ophørsspaltning – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Denne ejerstruktur ses dermed, som den mest optimale forud for generationsskiftet. Senior får mulig-

hed for, at udspalte ejendommen samt overskudslikviditeten til Ejendom A/S, mens bilforhandler–

aktiviteten videreføres i AutoNy A/S.  

I praksis vil aktieombytning og spaltning ske på en gang, således at ejerstrukturen ændres på en gang, 

som det er illustreret i ovenstående figur.  

 

4.4. Værdiansættelse og spaltning (TSS-Cirkulære 2000-9) - teori 

I forbindelse med at der sker en spaltning af Auto A/S, er det nødvendigt, at opgøre handelsværdien i 

Auto A/S. Hovedreglen ved værdiansættelse af en virksomhed er som udgangspunkt, at de overdrag-

ne aktiver og passiver ansættes til handelsværdien. Handelsværdien vil ved et salg normalt være den 

pris, som en 3. mand er villig til at give for virksomheden i det åbne marked. Dette skyldes, at man 

som udgangspunkt mener, at køber og sælger i disse tilfælde har modstridende interesser. Hermed 

menes, at sælger ønsker den højst mulige pris, hvor køber ønsker at betale mindst muligt for virk-

somheden. På baggrund af dette må det antages, at den aftalte pris er markedsprisen og der vil derfor 

ikke være problemer i forhold til SKAT. I det tilfælde hvor der skal gennemføres en omstrukturering, 

er der ikke en 3. mand. Det kan derfor være meget vanskeligt at fastsætte handelsprisen. SKAT har 

udarbejdet en række cirkulærer for at standardisere værdiansættelsen. Disse cirkulærer kan hjælpe 

virksomheden og gøre det lettere at finde en objektiv værdi af virksomheden.  

Senior 

Auto A/S 

Senior 

Ejendom A/S AutoNy A/S 

Junior Holding ApS Senior Holding ApS 
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De cirkulærer der kan anvendes i forbindelse med omstruktureringen er følgende: 

 TSS Cirkulære 2000-5 

 TSS Cirkulære 2000-9 

 TSS Cirkulære 2000-10 

 

Cirkulære 2000-5, 9 og 10 anvendes, når der er tale om interesseforbundne parter, hvor overdragelsen 

ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelse af aktiver og passiver 

i dødsboer og ved gaveafgiftsberegning. Cirkulære 2000-09 er det primære cirkulære og de 2 andre 

anvendes til at beregne værdier, som skal medtages i dette cirkulære. 

 

SKAT offentliggjorde i 2009 en ny vejledning til værdiansættelse af virksomheder. Vejledningen til 

værdiansættelse blev udarbejdet, da en normal værdiansættelse normalt ikke baseres på historiske tal, 

men i stedet på forventningerne til den fremtidige indtjening. Cirkulærerne 2000-05, 2000-09 og 

2000-10 til værdiansættelse anses kun som velegnede, hvis der er tale om mindre virksomheder med 

en stabil indtjening.30 I Auto A/S anses indtjeningen, som værende et retvisende billede på den frem-

tidige indtjening og det vil derfor være cirkulærerne, der anvendes til værdiansættelse af Auto A/S.   

  

4.4.1. TSS Cirkulære nr. 2000-09 vedr. værdiansættelse af aktier31  

TSS cirkulære nr. 2000-09 anvendes til værdiansættelse af aktier og anparter. Cirkulæret anvendes 

ved overdragelse mellem interesseforbundne parter, når overdragelsen ikke er omfattet af cirkulære 

nr. 185 af 17. november 1982.  

 

Børsnoterede aktier 

Værdiansættelse af børsnoterede aktier er ikke noget problem. Kursværdien anses for at svare til han-

delsværdien og dermed den værdi en 3. mand ville betale for aktierne og man værdiansætter derfor de 

børsnoterede aktier til kursværdien. 

 

  

                                                 
30 http://www.bdo.dk/nyheder/Pages/Nyv%C3%A6rdians%C3%A6ttelsesvejledningfraSKAT.aspx 
31 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=82336 
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Unoterede aktier 

Hovedreglen for fastsættelsen af værdien på unoterede aktier og anparter er, at værdien skal sættes til 

handelsværdien. Handelsværdien kan være svær at fastsætte. Dette er bl.a. tilfældet, hvis ikke aktier-

ne har været handlet før. Når dette er tilfældet, anvendes en såkaldt hjælperegel. 

Når man anvender hjælpereglen, anvendes substansprincippet. Dette betyder, at aktiernes værdi som 

udgangspunkt beregnes som selskabets aktieposter fratrukket selskabets gældsposter. Herefter tillæg-

ges værdien af goodwill, som beregnes på baggrund af TSS cirkulære 2000-10. Beregningen af 

goodwill vendes der tilbage til senere i opgaven. 

 

Opgørelsen foretages på baggrund af den indre værdi ifølge seneste aflagte årsregnskab. Dog skal 

man være opmærksom på, at der skal korrigeres for følgende poster: 

 

 Fast ejendom: Den bogførte værdi reguleres til den offentlige ejendomsvurdering jf. TSS cirkulæ-

re 2000-05. 

 Associerede selskaber: Medtages til værdien opgjort efter hjælpereglen.  

 Goodwill og andre immaterielle aktiver: Fastsættelsen af goodwill sker jf. TSS cirkulære 2000-10. 

 Udskudt skat: Den udskudte skat reguleres med 25 % under hensynstagen til ovennævnte korrek-

tioner.  

 Andre forhold: Den bogførte værdi af andre aktier medtages ikke.  

 

Hjælpereglen kan fraviges, hvis ikke den giver den retvisende værdi af de overdragne aktier. 

 

4.4.2. TSS Cirkulære nr. 2000-05 vedr. værdiansættelse af fast ejendom  

TSS cirkulære 2000-05 anvendes ved overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter, 

når overdragelsen ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Ejendommen skal 

overdrages til en pris, der svarer til, hvad en uafhængig tredjemand ville have betalt for ejendommen.  

 

Udgangspunktet for værdiansættelsen af en fast ejendom efter dette cirkulære er, at den offentlige 

ejendomsvurdering kan anses som en retvisende værdi. Der er dog nogle undtagelser, hvor den of-

fentlige ejendomsvurdering ikke kan anses som retvisende. Dette kan eksempelvis være, hvis der er 

foretaget ombygninger eller modernisering af ejendommen, som påvirker ejendomsværdien efter den 
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offentlige ejendomsvurdering er fundet sted. I tilfælde hvor man ikke mener, at værdien er retvisende 

kan man begære om en omvurdering af ejendommen. 32  

 

4.4.3. TSS Cirkulære nr. 2000-10 vedr. goodwill  

TSS Cirkulære nr. 2000-10 anvendes ved værdiansættelse af goodwill. Goodwill der beregnes ved 

overdragelse mellem interesseforbundne parter, kan jf. cirkulæret opgøres på flere måder. 33  

 

 Branchekutyme 

 Beregningsmodel 

 

Når der værdiansættes efter beregningsmodellen, tages der udgangspunkt i historiske regnskabsmæs-

sige resultater for de sidste 3 år opgjort efter reglerne i regnskabsloven. Der foretages følgende regu-

leringer for de enkelte år i opgørelsen: 

 

 ÷ Ikke udgiftsført løn eller vederlag til en eventuel medarbejdende ægtefælle 

 ÷ Finansielle indtægter 

 + Finansielle udgifter 

 +/÷ Eventuelle ekstraordinære poster  

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill 

 

Resultaterne som man opnår ved denne regulering, skal der herefter beregnes et vægtet gennemsnit 

af. Ved beregning af det vægtede gennemsnit divideres der med 6. Vægtningen foretages, så det se-

neste år vægtes højst. Dette sker ved, at det seneste år vægtes med 3, det midterste år med 2 og det 

sidste med 1. Herefter reguleres det vægtede gennemsnit med følgende: 

 

 Udviklingstendens 

 Driftsherreløn 

 Forrentning af virksomhedens aktiver 

 Kapitalisering 

 

                                                 
32 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=81923 
33 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=82338 
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Udviklingstendens 

Der reguleres kun for udviklingstendens, hvis der i de 3 år, har været en stigende eller faldende ud-

vikling. Det vil sige, at der ikke reguleres, hvis udviklingen har været svingende hen over de 3 år.  

Når man beregner udviklingstendensen, divideres den samlede udvikling med 2. Den beregnede ud-

viklingstendens tillægges eller fratrækkes den vægtede gennemsnitsindtjening. 

 

Driftsherreløn 

Der skal reguleres for driftsherreløn, hvis der er tale om personligt drevet virksomhed, hvis ikke der 

allerede er medtaget løn til driftsherren. Lønnen skal være på det niveau, som det ville koste at have 

en medarbejder ansat til at udføre det samme arbejde. Dog skal der minimum afsættes 250.000 kr. og 

maksimalt 1.000.000 kr.  

 

Forrentning af virksomhedens aktiver 

Der skal foretages en beregning af forrentningen af virksomhedens aktiver. Denne beregning tager 

udgangspunkt i virksomhedens seneste balance fratrukket driftsfremmende aktiver samt tilkøbt 

goodwill. Jf. virksomhedsskattelovens § 9 fastsættes forrentningsprocenten som den gældende kapi-

talafkastsats for året tillagt 3 %.  

 

Kapitalisering 

Efter ovenstående reguleringer beregnes til sidst kapitaliseringsfaktoren, som er et udtryk mellem det 

forventede årlige afkast. Det forventede årlige afkast er i form af en forrentningsprocent og goodwil-

lens forventede levetid, som et udtryk for, hvor mange år man kan forvente et afkast på den erhver-

vede goodwill. I praksis er der mange, der anvender en levetid på goodwill på 7 år, da man normalt 

afskriver over 7 år skattemæssigt. Det er dog væsentligt, at vurdere ud fra en række faktorer, hvorvidt 

levetiden er kortere eller længere. De faktorer der skal overvejes, er bl.a. typen og kompleksiteten af 

virksomhedens produkter eller tjenesteydelser og produktion/forhandling af et indarbejdet og aner-

kendt varemærke. Forrentningen fastsættes jf. virksomhedsskatteloven § 9, plus 8 %. 

 

Forhold der kan påvirke beregningen 

Beregningsmodellen er et standardiseret værktøj til beregning af goodwill. Der kan være omstændig-

heder, hvor beregningsmodellen er mindre anvendelig. Det er derfor vigtigt, at foretage en konkret 

vurdering af, hvorvidt beregningsmodellen giver en realistisk værdiansættelse af goodwill. Forhold 

der kan påvirke beregningen kan være følgende: 
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 Udviklingen fra det aflagte regnskab til tidspunktet for overdragelsen 

 Forventninger til fremtiden 

 Virksomhedens indtjening er baseret på én eller ganske få kunder 

 Virksomhedens resultater i de seneste er påvirket af engangsindtægter 

 

4.5. Værdiansættelse og spaltning (TSS-Cirkulære 2000-9) – beregning  

Værdiansættelsen af Auto A/S sker efter TSS-Cirkulære 2000-9, herunder TSS-Cirkulære 2000-10 

og 2000-5. Ud fra disse kan handelsværdien i Auto A/S opgøres til 30.500.546 kr. efter regulering af 

goodwill, ejendom samt udskudt skat. Nedenfor ses værdiansættelsen ekskl. noter. 

 

Figur 22: Værdiansættelse af aktierne i Auto A/S – Kilde: Egen tilvirkning 

Indskydende 
selskab før 

korrektioner 
Reguleringer 

Indskydende 
selskab efter 
korrektioner

AKTIVER

Goodwill 13.652.316 kr       13.652.316 kr        

Ejendom 16.909.757 kr        1.090.243 kr         18.000.000 kr        

Maskiner og inventar 1.379.296 kr          1.379.296 kr          

Varebeholdning 18.291.044 kr        18.291.044 kr        

Tilgodehavender fra salg 5.074.650 kr          5.074.650 kr          

Igangværende arb. for fremmed reg 627.256 kr             627.256 kr             
Andre tilgodehavender 785.537 kr             785.537 kr             

Periodeafgrænsningsposter 223.928 kr             223.928 kr             

Værdipapirer 911.691 kr             911.691 kr             

Indestående i pengeinstitut 2.580.245 kr          2.580.245 kr          

Aktiver i alt 46.783.404 kr        14.742.559 kr       61.525.963 kr        

PASSIVER

Selskabskapital 1.000.000 kr          1.000.000 kr          

Overført resultat 18.443.627 kr        18.443.627 kr        

Opskrivning til handelsværdi - kr                         11.056.919 kr       11.056.919 kr        

Egenkapital 19.443.627 kr        30.500.546 kr        

Udskudt skat 628.358 kr             3.685.640 kr         4.313.997 kr          

Gæld til realkreditinstitutter 13.198.879 kr        13.198.879 kr        

Kortfristet del af lang gæld 651.590 kr             651.590 kr             

Bankgæld 564.503 kr             564.503 kr             

Leverandører af varer m.v. 5.918.944 kr          5.918.944 kr          

Selskabsskat 1.266.361 kr          1.266.361 kr          

Anden gæld 5.111.142 kr          5.111.142 kr          

Passiver i alt 46.783.404 kr        14.742.559 kr       61.525.963 kr        

Før ophørsspaltning

Auto A/S inkl. EjendomVærdiansættelse af 
Aktierne i Auto A/S 
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Når Auto A/S’ handelsværdi er gjort op, kan selskabet herefter ophørsspaltes. Nedenfor ses spaltnin-

gen, hvor fordelingen mellem de to nye selskaber fremgår. 

 

 

Figur 23: Spaltning af Auto A/S – Kilde: Egen tilvirkning. 
Noter til beregningen fremgår af bilag 3 

 

AutoNy A/S Ejendom A/S

Indskydende selskab efter 
korrektioner

Fortsættende 
selskab

Modtagende 
selskab

AKTIVER

Goodwill 13.652.316 kr                    13.652.316 kr        

Ejendom 18.000.000 kr                    18.000.000 kr        

Maskiner og inventar 1.379.296 kr                      1.379.296 kr          

Varebeholdning 18.291.044 kr                    18.291.044 kr        

Tilgodehavender fra salg 5.074.650 kr                      5.074.650 kr          

Igangværende arb. for fremmed reg 627.256 kr                         627.256 kr             
Andre tilgodehavender 785.537 kr                         785.537 kr             

Periodeafgrænsningsposter 223.928 kr                         223.928 kr             

Værdipapirer 911.691 kr                         911.691 kr             

Indestående i pengeinstitut 2.580.245 kr                      774.074 kr             1.806.172 kr          

Aktiver i alt 61.525.963 kr                   41.719.791 kr        19.806.172 kr        

PASSIVER

Selskabskapital 1.000.000 kr                      500.000 kr             500.000 kr             

Overført resultat 18.443.627 kr                    23.660.622 kr        5.771.838 kr          

Opskrivning til handelsværdi 11.056.919 kr                    - kr                         - kr                         

Egenkapital 30.500.546 kr                    24.160.622 kr        6.271.838 kr          

Udskudt skat 4.313.997 kr                      4.046.629 kr 335.455 kr

Gæld til realkreditinstitutter 13.198.879 kr                    13.198.879 kr        

Kortfristet del af lang gæld 651.590 kr                         651.590 kr             

Bankgæld 564.503 kr                         564.503 kr             

Leverandører af varer m.v. 5.918.944 kr                      5.918.944 kr          

Selskabsskat 1.266.361 kr                      1.266.361 kr          

Anden gæld 5.111.142 kr                      5.111.142 kr          

Passiver i alt 61.525.963 kr                   41.719.791 kr        19.806.172 kr        

Før ophørsspaltning

Auto A/S inkl. 
Ejendom

Efter ophørsspaltning

Værdiansættelse af 
Aktierne i Auto A/S 
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Yderligere kan fordelingen mellem de to holdingselskaber, Senior Holding og Junior Holding ApS 

gøres op: 

Junior Holding 
ApS 

Senior Holding 
ApS 

    

AKTIVER   

Kapitalandele 24.160.622 kr. 6.271.838 kr. 
Aktiver i alt 24.160.622 kr. 6.271.838 kr. 
    

PASSIVER   
Anpartskapital 80.000 kr. 80.000 kr. 
Egenkapital 24.080.622 kr. 6.191.838 kr. 
Passiver i alt  24.160.622 kr. 6.271.838 kr. 

 

Figur 24: Spaltning af holdingselskab – Kilde: Egen tilvirkning 

 

4.6. Skattemæssige konsekvenser og finansieringsbehov - Senior 

Ud fra den ovenstående gennemgang af de forskellige spaltningsmuligheder viste det sig, at ophørs-

spaltning med tilladelse fra SKAT var den eneste skattefrie løsning for Auto A/S.  

Når der er tale om en skattefri spaltning, er det jo netop således, at Senior ikke bliver gjort skatteplig-

tig af avancen, idet der sker en skattemæssig succession.34  

Alternativt kan en skattepligtig spaltning gennemføres. Det er dog, som nævnt, sjældent anvendt i 

praksis og er heller ikke en interessant løsning for Senior, idet han ikke kan betale skatten.  

 

4.7. Skattemæssige konsekvenser og finansieringsbehov - Selskaberne  

Efter omstruktureringen består ejerstrukturen af to ”ben”. To driftsselskaber med hver deres holding-

selskab. Når der er tale om skattefri aktieombytning succederer de nye holdingselskaber i Seniors 

skattemæssige stilling fordelt forholdsmæssigt. Anskaffelsessummen i Auto A/S på 1.000.000 kr. 

bliver således fordelt forholdsmæssigt med henholdsvis 680.000 kr. i Junior Holding ApS og 320.000 

kr. i Senior Holding ApS. 

 

En væsentlig ting Senior skal være opmærksom på, når der foretages ophørsspaltninger, er tidligere 

skattemæssigt underskud i Auto A/S går tabt ved spaltningen. I Auto A/S er der dog ikke noget skat-

temæssigt underskud fra tidligere, hvorfor dette ikke er relevant.  

                                                 
34 Fusionsskatteloven §§ 8, 9 og 11 



 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S 
  
 

46 

 

4.8. Delkonklusion 

Ved en gennemgang af omstruktureringsmodellerne aktieombytning og spaltning, kan det konstate-

res, at Senior med fordel kan vælge en skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT. Det skyl-

des, at Senior har en forretningsmæssige begrundelse for at foretage aktieombytning samt, at der ved 

tilladelse fra SKAT ikke skal tage hensyn til et 3-års krav. Det kan samtidig konstateres, at blandt de 

mange spaltningsmuligheder, er skattefri ophørsspaltning med tilladelse fra SKAT den eneste løs-

ning, idet kravene i de andre modeller ikke kan efterleves. Yderligere er en skattefri løsningsmodel at 

foretrække, da Senior ikke har penge til at betale en eventuel skat.  

 

Ud fra de mulige løsninger inden for aktieombytning og spaltning, er den bedste løsningsmodel, at 

Senior foretager en kombination af aktieombytning og spaltning, da det vil give ham det bedste ud-

gangspunkt for at overdrage Auto A/S til Junior. Ved en kombinationsmodel som illustreret i neden-

stående figur, vil Senior kunne udspalte ejendommen og overskudslikviditet i et separat selskab 

(Ejendom A/S), mens bilforhandler-aktiviteten forbliver i et separat selskab (AutoNy A/S). Samtidig 

fortages en aktieombytning samt spaltning af holdingselskabet til to holdingselskaber (Junior Holding 

ApS og Senior Holding ApS).  

 

Holdingstrukturen er en god løsning, da der fremadrettet kan udbetales skattefrit udbytte fra de to 

driftsselskaber AutoNy A/S og Ejendom A/S.   

 

 

Figur 25: Aktieombytning i kombination med dobbelt ophørsspaltning – Kilde: Egen tilvirkning 
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De skattemæssige konsekvenser for Senior samt de enkelte selskaber, kan skematisk gøres op på føl-

gende måde, når ovenstående løsningsmodel anvendes.   

 

 Skattemæssige konsekvenser ved løsningsmodellen 

 

 

Løsningsmodellen har ingen skattemæssige konsekvenser for Senior, idet 

de to nye holdingselskaber, Senior Holding ApS og Junior Holding ApS 

(med de to underliggende datterselskaber, Ejendom A/S og AutoNy A/S) 

succederer i den skattemæssige stilling.  

 

 

 

Løsningsmodellen har den konsekvens for Junior Holding ApS (herunder 

AutoNy A/S) at selskabet succederer i Seniors skattemæssige stilling for så 

vidt angår den andel, der udspaltes til dette ”ben”. Anskaffelsessummen i 

Auto A/S er 1.000.000 kr. fordeles forholdsmæssigt med en andel på 

680.000 kr. i Junior Holding ApS.  

 

Det er yderligere en konsekvens, at der fremadrettet sker sambeskatning 

mellem de to selskaber. 

 

 

 

Løsningsmodellen har den samme konsekvens for Senior Holding ApS 

(herunder Ejendom A/S) som beskrevet i ovenstående. Den forholdsmæssi-

ge andel af anskaffelsessummen på 1.000.000 kr. er 320.000 kr. i Senior 

Holding ApS.   

 

Det er yderligere en konsekvens, at der fremadrettet sker sambeskatning 

mellem de to selskaber. 

 

Figur 26: Skattemæssige konsekvenser ved omstrukturering – Kilde: Egen tilvirkning 
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5. Generationsskiftemodeller 

Når omstruktureringen er på plads og den mest optimale ejerstruktur er fundet, kan der arbejdes vide-

re med forskellige generationsskifteløsninger. Løsningsmodellen på den mest optimale ejerstruktur 

blev som i illustreret i nedenstående figur og er derfor udgangspunktet for den videre diskussion af 

generationsskiftemodeller. Det er tanken, at AutoNy A/S og Junior Holding ApS skal generations-

skiftes samlet således, at Senior efter generationsskiftet alene er ejer af Senior Holding ApS og Ejen-

dom A/S. Den eneste aktivitet i Junior Holding ApS er at eje kapitalandele i AutoNy A/S.  

Når det i det efterfølgende således bliver omtalt at AutoNy A/S skal generationsskiftet, er det indfor-

stået, at dette ligeledes gælder Junior Holding ApS.  

 

Figur 27: Aktieombytning i kombination med dobbelt ophørsspaltning – Kilde: Egen tilvirkning 

 

Når Senior ønsker at generationsskifte AutoNy A/S, skal han være opmærksom på, at en overdragel-

se til Junior, som udgangspunkt bliver sidestillet med salg til 3. mand. Altså sidestilles et generati-

onsskifte med afståelse, hvorfor en beskatning af afståelsesavancen bliver gjort gældende. Skattebeta-

lingen kan udgøre et ikke uvæsentligt beløb, som Senior skal finansiere, enten med egne midler eller 

via anden finansiering. Seniors finansieringsmuligheder er dog knappe, idet han ikke selv har penge 

til at betale skatten og det anses heller ikke som en optimal løsning, at Senior skal betale skatten via 

ekstern finansiering, som vil have en rente- og afdragsbyrde. Alternativt skal pengene komme fra 

Junior i forbindelse med salget af AutoNy A/S 

En løsning på denne problemstilling kan være at udskyde skattebetalingen. Metoden kaldes den skat-

tefrie generationsskiftemodel eller successionsmodellen. Successionsmodellen kaldes den, fordi Ju-

nior succederer i Seniors skattemæssige stilling, således at skatten ikke skal realiseres her og nu, men 

i stedet bliver udskudt til et senere tidspunkt.  

Det er dog vigtigt at pointerer, at en udløsning af skatten ikke nødvendigvis er en ulempe, forudsat at 

Senior havde den fornødne finansiering til rådighed. Som udgangspunkt bør man altid betale skatten 
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såfremt dette er muligt. Det er alene hvis skatten ikke kan betales eller det ikke er det mest optimale 

løsning i forbindelse med generationsskiftet, at alternative løsningsmodeller skal undersøges.   

Uanset om den skattepligtige eller den skattefrie løsningsmodel anvendes, skal Junior betale en pris 

for at overtage AutoNy A/S. Dog har Junior ikke mulighed for selv at finansierer overdragelsen og 

efter hans egen overbevisning, er det ikke muligt for ham at låne så mange penge i banken. Det er 

derfor nødvendigt at kigge på alle de forskellige finansieringsmuligheder, som kan være en løsning 

for både Senior og Junior i forhold til deres ønsker. De mulige finansieringsmuligheder er kontant 

betaling, gældsbrev, gave samt en kombination af disse. Yderligere kan det være interessant, at kigge 

på de muligheder den såkaldte A/B-generationsskiftemodel giver, idet finansieringsbehovet her og nu 

hos Junior hermed bliver reduceret markant.  

 

Hvis de mange løsningsmodeller skal opvejes mod hinanden, er det nødvendigt, at der udarbejdes 

konsekvensberegninger ved de forskellige løsninger, således at både de skattemæssige konsekvenser 

og finansieringsbehovet for både Senior og Junior kendes.   

 

5.1. Skattepligtigt generationsskifte 

Den skattepligtige generationsskiftemodel er den mest simple generationsskiftemodel at anvende. 

Ved anvendelse af denne model overdrager Senior aktierne i AutoNy A/S til Junior og bliver beskat-

tet af den beregnede afståelsesavance. Det er således de helt almindelige regler for afståelse af aktier, 

der skal følges. 35 

 

5.1.1. Betingelser 

Når den skattepligtige overdragelsesmetode anvendes, er der ikke nogen betingelser, som skal være 

opfyldt. Eksempelvis er der intet krav om, at overdragelsen skal meddeles til SKAT, ligesom der ikke 

er nogen begrænsning for hvem aktierne overdrages til. Hvorvidt der er tale om interesseforbindelse 

parter eller ej, har dermed ikke nogen betydning for overdragelsen.  

 

 

 

                                                 
35 Jf. Aktieavancebeskatningsloven 
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5.1.2. Værdiansættelse (Gave-cirkulæret) - teori 

Når de skattemæssige konsekvenser skal gøres op ved den skattepligtige generationsskiftemodel, er 

det nødvendigt at kende den skattemæssige avance ved overdragelsen.  

Når den skattemæssige avance skal gøres op, er det nødvendigt at kende anskaffelsessummen i Au-

toNy A/S samt den aktuelle handelsværdi for AutoNy A/S. Værdiansættelsen af AutoNy A/S anven-

des ligeledes til at fastsætte den pris som Junior skal betale for at overtage virksomheden.  

 

Såfremt der var tale om et salg til 3. mand, kunne handelsværdien gøres op til den værdi, som 3. 

mand var villig til at betale for AutoNy A/S i et åbent marked. Den fastsatte pris anses som markeds-

værdien, idet Senior og 3. mand må antages at have modstridende interesser. Hermed menes, at Seni-

or alt andet lige ønsker den højst mulige pris for AutoNy A/S i modsætning til 3. mand, som alt andet 

lige ønsker at betale mindst muligt for AutoNy A/S. En virksomhedshandel af denne type, vil derfor 

ikke give nogle problemer i forhold til SKAT og den beregnede afståelsesbeskatning, idet værdian-

sættelsen anses for retvisende.  

Situationen bliver imidlertid mere kompliceret, når der er tale om et generationsskifte mellem inte-

resseforbundne parter, som det er gældende ved et generationsskifte mellem Senior og Junior. Det 

hænger sammen med, at interesseforbundne parter må antages at have sammenfaldende interesser i 

forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, herunder værdiansættelse af virksomheden. SKAT har 

derfor stor fokus på værdiansættelse af virksomhed i forbindelse med salg mellem interesseforbundne 

parter, for at sikre at værdiansættelsen og dermed afståelsesbeskatningen bliver korrekt. I den forbin-

delse har SKAT udarbejdet en række cirkulærer, som skal gøre det lettere at finde en objektiv værdi 

af en virksomhed, der handles mellem interesseforbundne parter. De relevante cirkulærer er:  

 

 TSS-Cirkulære 2000-9 (værdiansættelse af aktier/anparter) 

 TSS-Cirkulære 2000-10 (værdiansættelse af goodwill) 

 TSS-Cirkulære 2000-5 (værdiansættelse af ejendom) 

 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (gave-cirkulæret) 

 

De 3 førstnævnte cirkulærer (cirkulære 2000-9, 2000-10 og 2000-5) anvendes i sammenhæng med 

hinanden og cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 anvendes selvstændigt. 

Begge muligheder kan anvendes, når der er tale om interesseforbundne parter, der er dog en be-

grænsning i Gave-cirkulæret, idet det alene kan anvendes mellem parter, der er omfattet af gavekred-

sen/dødsbo. Gave-cirkulæret har yderligere den fordelagtige forskel fra Cirkulære 2000-9, at værdi-
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ansættelsen oftest bliver lavere og der beregnes dermed en lavere beskatning. Gave-cirkulæret har 

dog den begrænsning, at der skal være tale om overdragelse mellem personer. Overdragelse mellem 

selskaber eller fra person til selskab, er således ikke en mulighed med Gave-cirkulæret.  

Cirkulære 2000-9 (herunder 2000-10 og 2000-5) finder således oftest alene anvendelse, når det ikke 

er muligt, at anvende Gave-cirkulæret. Eksempelvis hvis der skal overdrages til en medarbejder, som 

ikke indgår i gaveafgiftskredsen, eller hvis der skal overdrages mellem selskaber.   

I og med, at Junior indgår i gaveafgiftskredsen samt, at det er en mulighed at overdrage direkte fra 

Senior til Junior, findes anvendelse af Gave-cirkulæret anvendelse, når handelsværdien i AutoNy A/S 

skal gøres op.  

 

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 (Gave-cirkulæret) 

I tilfælde hvor der ikke findes en officiel kurs på de aktier/anparter, som skal overdrages, skal man 

opgøre formueskattekursen. Formueskattekursen beregnes på baggrund af gennemsnittet af følgende: 

 

 Udbytteprocenten (ej i hovedaktionærselskaber) 

 Skattemæssig formue 

 Indtjeningsevnen 

 

Ved anvendelse af Gave-cirkulæret/beregning af formueskattekursen anvendes de skattemæssige 

værdier til beregningen. Det er derfor nødvendigt at lave en korrektion, som korrigerer for de regn-

skabsmæssige værdier. Ved beregningen anvender man den regnskabsmæssige egenkapital fra det 

seneste årsregnskab og korrigerer denne for en række poster for hermed at få den skattemæssige 

egenkapital. Den regnskabsmæssige egenkapital korrigeres for følgende poster: 

 

 Fast ejendom – ansættes til seneste offentlige ejendomsvurdering 

 Forskel mellem regnskabsmæssige værdier og skattemæssige værdier af driftsmidler, igangværen-

de arbejder, varelagre og gæld. 

 Udbytte 

 Kapitalandele i associerede virksomheder – værdiansættes i nogle tilfælde med den skattemæssige 

egenkapital og ellers efter hjælpereglerne. 

 Egne aktier holdes ude 

 Udskudt skat – da den udskudte skat er ikke en gæld 
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Ligningsrådet har vedtaget en række kapitaliseringsfaktorer for unoterede aktier/anparter, som skal 

anvendes i forbindelse med værdiansættelsen af formueskattekursen. I 2011 er faktorerne: 36 

 Indtjeningsevne:   11,0 

 Modificeret regel:    5,5 

 Udbytte:    78,0 

 Indre værdi:    80,0 

 

Da kapitaliseringsfaktorerne for 2012 ikke er offentliggjort endnu, er det i beregningen forudsat, at 

kapitaliseringsfaktorerne for 2012 er identiske med kapitaliseringsfaktoren for 2011. 

 

Beregningen af formueskattekursen afhænger af om der er tale om:   

 Hovedaktionærselskab 

 Ejendomsselskab 

 90 % - selskab 

 

Der er tale om et hovedaktionærselskab, hvis over halvdelen af aktierne er stemmeberettigede aktier, 

hvilket vil sige, at halvdelen af aktiernes stemmeværdi ejes af en enkelt aktionær og af den nærmeste 

familie. Der er i Auto Ny A/S tale om et hovedaktionærselskab, da alle aktierne ejes af Senior via 

holdingselskabet, Senior Holding ApS. Når der er tale om et hovedaktionærselskab har udbytte ingen 

betydning og tages derfor ikke med i beregningen. 

 

Hvis der er tale om et ejendomsselskab kan kursen ikke bliver lavere end 90 % af den indre værdi. 

Definitionen på et ejendomsselskab er, at selskabets hovedformål er drift af fast ejendom. AutoNy 

A/S er ikke et ejendomsselskab, hvorfor dette ikke tages med i beregningen.  

 

90 %-selskaber omhandler, at det for en række selskaber gælder, at kursen fastsættes til 90 % af indre 

værdi. Eksempler på selskaber i denne gruppe er selskaber, der er trådt i likvidation, holdingselskaber 

samt selskaber, hvis aktiver hovedsagelig består af bankindestående, værdipapirer og lignende.  

Der er her tale om et 90 %-selskab, idet det er Junior Holding ApS inkl. AutoNy A/S, der skal værdi-

ansættes.   

 

                                                 
36 Kapitaliseringsfaktorerne er ikke offentliggjort for 2012 endnu. 
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5.1.3. Værdiansættelse (Gave-cirkulæret) – beregning  

 

 

Figur 28: Gave-cirkulæret – beregning af formueskattekursen – Kilde: Egen tilvirkning 
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Indtjeningsevnen 

Først opgøres indtjeningsevnen. Indtjeningsevnen er opgjort på baggrund af AutoNy A/S skatteplig-

tige indkomst de seneste 3 regnskabsår.  Da AutoNy A/S er et nystiftet selskab i forbindelse med 

spaltningen, tages der udgangspunkt i den skattepligtige indkomst i Auto A/S isoleret for poster ved-

rørende ejendommen, som er udspaltet. Tilsvarende ville der dog havde været en huslejeudgift til 

Ejendom A/S, som vurderes at svare til de udgifter, der har været i forbindelse med at drive ejen-

dommen. Regulering af den skattepligtige indkomst vurderes at være neutral.  

I den skattepligtige indkomst fratrækkes skatten på 25 %, således at indkomst efter skat fremkommer.  

Den skattepligtige indkomst efter skat anvendes til at beregne den gennemsnitlige indtjening for de 3 

regnskabsår 2009-2011. For at beregne den skattepligtige indtjeningsevne divideres den gennemsnit-

lige indtjening med aktiekapitalen i selskabet (2.656.741 / 500.000 kr.).  

 

Udloddet udbytte 

I tilfælde hvor der ikke er tale om et hovedaktionærselskab medtages der i beregningen en opgørelse 

af udloddet udbytte, opgjort i procent af aktiekapitalen. I AutoNy A/S er der tale om et hovedaktio-

nærselskab og det er derfor ikke medtaget i beregningen. 

 

Aktiernes indre værdi  

Herefter foretages der en beregning af aktiernes indre værdi. Beregningen af aktiernes indre værdi 

sker med udgangspunkt i den skattemæssige egenkapital som deles med aktiekapitalen i AutoNy A/S 

(10.055.551/500.000 kr.). Den skattemæssige egenkapital beregnes på baggrund af virksomhedens 

regnskabsmæssige egenkapital og er korrigeret for forskellen mellem de regnskabsmæssige aktiver 

og de skattemæssige aktiver. 

 

Formueskattekursen 

Herefter er det muligt at beregne formueskattekursen efter to forskellige regler – den almindelige 

regel og den modificerede regel. Ifølge den almindelige regel skal skattekursen beregnes som et gen-

nemsnit af den beregnede indtjeningsevne ganget med kapitaliseringsfaktoren for indtjening på 11,00 

(5,31 * 11,00) og den beregnede indre værdi ganget med kapitaliseringsfaktoren for den indre værdi 

på 90 % da der er tale om et holdingselskab (20,11 * 90 %). Den gennemsnitlige værdi ganges med 

aktiekapitalen (38,27 * 500.000 kr.). Dermed fremkommer en værdiansættelsen af Junior Holding 

ApS / AutoNy A/S på 19.137.073 kr. efter den almindelige regel. 
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Den modificerede regel træder i kraft i tilfælde, hvor den beregnede formueskattekurs er større end 

den indre værdi og indtjeningsevnen er større end 10 %. I AutoNy A/S er værdien efter den alminde-

lige regel 19.137.073 kr. Denne værdi overstiger aktiernes indre værdi på 10.055.551 kr. og derfor 

beregnes værdien efter den modificerede regel. Ved anvendelse af den modificerede regel skal der 

foretages en ny beregning af indtjeningsevnen, hvor 90 % af indtjeningsevnen kapitaliseres med 5,50 

og de resterende 10 % kapitaliseres med 11,00 ((90 % * 5,31 * 5,50) + (10 % * 5,31 * 11,00). Hertil 

lægges 90 % af aktiernes indre værdi (20,11 * 90 %). 

 

Som det fremgår af beregningen overstiger formueskattekursen aktiernes indre værdi ved anvendelse 

af den almindelige regel. Derfor skal formueskattekursen beregnes efter den modificerede regel. Be-

regning efter den modificerede regel giver et resultat på 25. Da de 25 overstiger aktiernes indre værdi 

på 20,11 anvendes værdien beregnet efter den modificerede regel. Såfremt dette ikke havde været 

tilfældet, skulle man anvende aktiernes indre værdi. Beregningen efter den modificerede regel giver 

en værdi af Auto Ny A/S på 12.561.639 kr.  

 

5.1.4. Skattemæssige konsekvenser samt finansieringsbehov – Senior 

Med baggrund i den beregnede værdi jf. Gave-cirkulæret, kan de skattemæssige konsekvenser for 

Senior opgøres som følgende. 

 

Værdiansættelse efter Gave-cirkulæret 

Seniors anskaffelsessum 

Seniors afståelsesavance 

 

27 % af 48.300 kr. 

42 % af 11.881.639 – 48.300 

Seniors skattebetaling i alt 

 12.561.639 kr.

(680.000 kr.)

11.881.639 kr.

13.041 kr.

4.970.002 kr.

4.983.043 kr.

 

Da senior ikke selv har midler til at betale skatten, vil en betaling af skatten alene være mulig såfremt 

en del af Juniors vederlag for AutoNy A/S består af kontanter. 

 

Desuden er Senior afhængig af, at der løbende kommen en indtægt, som kan sikre pensionstilværel-

sen. Det behøver ikke nødvendigvis at være som et samlet kontantbeløb her og nu, men kan ske som 

en løbende udbetaling til Senior – eksempelvis månedlig eller årlig. Desuden har Senior ikke givet 
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udtryk for, at han vil have så meget som muligt for virksomheden, så det er ikke sikkert at det er hele 

beløbet på 12.561.639 kr. som Senior ønsker at have. Dette kan omgås ved, at Senior afgiver en gave 

og dermed reduceres finansieringsbehovet for Junior.  

 

5.1.5. Skattemæssige konsekvenser samt finansieringsbehov - Junior  

Når Junior overtager aktierne i AutoNy A/S uden succession, har det ikke nogle skattemæssige kon-

sekvenser for Junior her og nu. Skatten er betalt af Senior og der er derfor ikke noget udestående.  

 

Selvom Senior betaler skatten, vil der dog være et finansieringsbehov hos Junior, idet Senior skal 

have et vederlag for AutoNy A/S. 

Handelsværdien for AutoNy A/S er beregnet til 12.561.639 kr. Af dette beløb bliver Junior nød til at 

vedlægge min. 4.983.043 kr. som kontantbetaling, idet Senior skal bruge pengene til at betale skatten.  

Det resterende vederlag på 7.578.596 kr. kan enten ske som yderligere kontantbetaling eller som 

gældsbrev. Gældsbrev kan være en god løsning, nu hvor Juniors finansieringsmuligheder via en 

bank, måske ikke kan dække det fulde finansieringsbehov, idet et gældsbrev kan give Senior en lø-

bende udbetaling, som han kan finansierer hans pensionstilværelse.  

 

Fordelingen mellem kontant betaling, gældsbrev og gave vil således afhænge af hvor meget det er 

mulig for Junior at få finansieret via banken samt hvor meget Senior har brug for i kontanter her og 

nu samt for meget Senior har behov for at få udbetalt løbende.  

 

De forskellige finansieringsmuligheder samt deres kombinationsmuligheder, er yderligere beskrevet i 

afsnit 5.3. 
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5.2. Skattefrit generationsskifte  

Hvis Senior ikke kan betale den skat, som overdragelsen af AutoNy A/S udløser, er der mulighed for 

at vælge en anden løsning, hvor skatten ikke skal betales her og nu. Den skattefrie generationsskifte-

model, også kaldet successionsmodellen indebærer, at Senior ikke beskattes, når AutoNy A/S over-

drages til Junior, idet Junior succederer i Seniors skattemæssige stilling. Der er ikke tale om en skat-

teundgåelse eller skatteunddragelse, men om en udskydelse af skattebetalingen til et senere tidspunkt. 

Skattebetalingen udløses først når Junior på et senere tidspunkt, selv skal videreoverdrage virksom-

heden. Junior kan dog tilsvarende anvende successionsregler, såfremt betingelserne herfor er til stede, 

og dermed igen udskyde skattebetalingen. I princippet kan skattebetalingen udskydes til det uendeli-

ge.37 

 

5.2.1. Betingelser 

I modsætning til den skattepligtige generationsskiftemodel, er det ved den skattefrie en række betin-

gelser, der skal være opfyldt.38   

 

 Når den skattefrie generationsskiftemodel anvendes, skal der ske en anmeldelse til SKAT. An-

meldelsen skal ske fordi SKAT har interesse i, at værdiansættelsen af AutoNy A/S er korrekt. 

Anmeldelsen skal senest ske i forbindelse med indgivelse af selvangivelse39. Såfremt dette ikke 

sker, anses overdragelsen som skattepligtig.40  

 

 Når den skattefrie generationsskiftemodel anvendes, kan overdragelsen kun ske til en nærmere 

afgrænset personkreds.41 Successionsmulighederne var oprindeligt alene muligt ved overdragel-

ser inden for familien, men blev senere udvidet, således at overdragelsen til en nærmere defineret 

kreds af medarbejdere også var omfattet.42 Idet overdragelsen sker fra Senior til Junior, er betin-

gelsen opfyldt.  

 

                                                 
37 Deloitte-Notat + GEN&O 
38 Jf. Aktieavancebeskatningsloven § 34 
39 Jf. Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 4 
40 G&OMS, side 64 
41 Jf. Aktieavancebeskatningsloven § 34, stk. 1, nr. 1 
42 Ved lov 2002.394 
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Umiddelbart efter overdragelsen til Junior, kan der indtræffe uforudsete hændelser, såsom syg-

dom, død eller andre omstændigheder, som gør, at det er bedst, at AutoNy A/S tilbageoverdrages 

til Senior. Derfor er der indført regler, der tager højde for den type problemstillinger. Reglen er 

udformet således, at der vil være mulighed for en tilbageoverdragelse med succession til Senior 

indenfor de første 5 år efter overdragelsen. Det stilles dog som betingelse, at tilbageoverdragel-

sen sker til den værdi som AutoNy A/S har på tidspunktet for tilbageoverdragelsen.43 Loven ta-

ger således hensyn til, at det ikke er muligt at succedere i opadgående retning, altså fra Junior til 

Senior.  

 

 Det er yderligere en betingelse, at Junior, som overtager af AutoNy A/S, er skattepligtig til 

Danmark.44 Denne betingelse er også opfyldt. 

 

 Det er ikke alle virksomhedstyper, der kan overdrages med succession. Den skattemæssige suc-

cession er alene mulig såfremt AutoNy A/S drives i selskabsregi. Denne betingelse er opfyldt, 

idet AutoNy A/S er et aktieselskab. Det er yderligere en betingelse, at minimum 1 % af sel-

skabskapitalen i AutoNy A/S overdrages. Denne betingelse er ligeledes opfyldt, idet det som ud-

gangspunkt er hensigten, at 100 % af aktiekapitalen i AutoNy A/S skal overdrages til Junior. 

Dermed er det ikke længere et krav, at Junior, som overtager af Auto A/S, skal være hovedaktio-

nær.  Ændringen giver mulighed for, at Senior kan planlægge og deltage i selve generationsskif-

tet over en given periode og generationsskiftet kan således ske mere glidende, frem for en 100 % 

overdragelse.45 

 

 Det er yderligere en betingelse for successionen, at Auto A/S ikke er en såkaldt passiv virksom-

hed eller pengetank.46 Kriterierne for hvornår der er tale om passiv virksomhed, fokuserer på sel-

skabets balance. Der er tale om en passiv virksomhed såfremt mindst 50 % af Auto A/S´ aktiver i 

de seneste tre regnskabsår har bestået af finansielle aktiver. Finansielle aktiver kan for eksempel 

være udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer og lignende.  

 

                                                 
43 Vedtaget ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 
44 Jf. Kildeskattelovens § 1, jf. ABL § 34  
45 Vedtaget ved lov nr. 532 af 17. juni 2008 
46 Jf. ABL § 34, stk. 1, nr. 4 
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Da der er få finansielle aktiver i AutoNy A/S, kan det hurtigt konstateres, at Passiv virksomhed 

ikke vil blive et problem i forbindelse med generationsskiftet.47 

Grænsen på de 50 % er fastsat i forbindelse med den nye finanslov (2012). Tidligere var grænsen 

på 25 %, hvorfor der således er blevet strammet op omkring reglerne og der vil derfor være flere 

virksomheder som vil blive ramt af pengetanksreglerne.48 

 

5.2.2. Skattemæssige konsekvenser samt finansieringsbehov – Senior 

Når der er tale om skattemæssig succession har det netop ingen skattemæssige konsekvens for Seni-

or, idet Junior indtræder i den skattemæssige stilling. Den skattebetaling, som skulle være betalt af 

Senior udskydes til et senere tidspunkt. Eksempelvis når Junior overdrager virksomheden engang i 

fremtiden. Senior har derfor heller ikke et finansieringsbehov i forhold til at kunne betale skatten.  

 

Dog har Senior fortsat en fremtidig pensionstilværelse som skal finansieres. Problematikken er den 

samme som beskrevet under den skattepligtige generationsskiftemodel i afsnit 5.1.5.  

 

5.2.3. Skattemæssige konsekvenser samt finansieringsbehov – Junior  

Når virksomheden overdrages med skattemæssig succession har det ikke nogen skattemæssig betyd-

ning for Junior her og nu, men først når han engang i fremtiden overdrager virksomheden, med min-

dre dette igen gøres med skattemæssig succession.  

 

Ligesom ved den skattepligtige generationsskiftemodel skal Junior betale et vederlag for overdragel-

sen, svarende til handelsværdien, som er fastsat til 12.561.639 kr. efter Gave-cirkulæret. 

Problematikken er den samme som beskrevet under den skattepligtige generationsskiftemodel i afsnit 

5.1.3.  Juniors finansieringsmuligheder beskrives yderligere nedenfor i afsnit 5.3.  

 

  

                                                 
47 Deloitte 48  
48 Finansloven 2012  
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5.3. Finansieringsmuligheder 

Som tidligere nævnt er det ikke kun Seniors skattebetaling, der skal være en problemstilling ved et 

generationsskifte af AutoNy A/S, men i lige så høj grad Juniors mulighed for at skaffe den nødvendi-

ge finansiering til at overtage virksomheden. Der findes mange forskellige finansieringsmuligheder, 

men som tidligere beskrevet, så har Senior og Junior hver i sær nogle ønsker og økonomiske mulig-

heder, som i samspil med hinanden, vil være afgørende for hvilke finansieringsformer, der er mulige.  

Ved den skattepligtige generationsskiftemodel skal Senior eksempelvis både have finansieret skatte-

betalingen samt hans fremtidige pensionstilværelse. Hvis den skattefrie generationsskiftemodel an-

vendes, skal der ikke finansieres en skattebetaling her og nu, men pensionstilværelsen skal fortsat 

sikres. Finansieringen ske som kontant vederlag, gældsbrev, gave eller en kombinations af disse.  

Som nedenstående figur illustrerer, er der stor forskel på hvor attraktivt de forskellige finansierings-

muligheder er for Senior og Junior. Typiske vil finansieringsløsningernes attraktivitet være modsat-

rettet for Senior og Junior.  

 

 

 

 

 

Figur 29: Finansieringsløsningernes attraktivitet - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Med udgangspunkt i Senior og Junior ønsker og finansielle muligheder, vil en realistisk løsning for 

begge parter være, at der anvendes skattemæssig succession, således at skattebetalingen ikke skal 

finansieres her og nu og vederlaget til Senior vil ske som et gældsbrev kombineret med en mindre 

gaveoverdragelse fra Senior.  

 

5.3.1. Kombineret gældsbrev og gave 

En af fordelene ved at overdrage AutoNy A/S enten helt eller delvist ved gave med skattemæssig 

succession er, at man derved kan opnå bindende svar fra SKAT på værdiansættelsen indenfor 3 må-

neder. Det bevirker, at Senior og Junior vil opnå en form for sikkerhed i forhold til værdiansættelse, 

da SKAT ikke kan komme efter de 3 måneder er gået og påpege at værdiansættelsen ikke er korrekt.  

 

Betingelser for gaveoverdragelse 

Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt før overdragelse ved gave kan finde sted. 

                  Kontanter          *          Gældsbrev           *             Gave 

Senior 
 
 
Junior 

Senior
 
 
Junior
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Hovedreglen når der gives en gave er, at gavemodtageren bliver indkomstpligtig af den modtagne 

gave49. Der er dog en række personer, som er undtaget dette regelsæt. Den personkreds er børn, sted-

børn og børn heraf, afdødt barns eller stedbarns længstlevende ægtefælle, forældre, plejebørn, sted-

forældre og bedsteforældre. Denne personkreds er i stedet for gaveafgiftspligtige og omfattes af BAL 

§ 22. Det er dog vigtigt at påpege, at personkredsen, som ikke omfattes af SL § 4, ikke er identisk 

med den personkreds som omfattes af successionsreglerne. Gaveafgiften og det skattefrie grundbeløb 

afhænger af hvilken person i personkredsen gaven gives til.50  

Det vil sige, at for at overdragelsen ikke skal blive skattepligtig skal gavemodtageren være omfattet 

af personkredsen jf. BAL § 22. I Auto A/S er der tale om overdragelse fra Senior til Junior, dvs. en 

overdragelse til søn og er dermed omfattet af personkredsen. Hvis der eksempelvis var tale om en 

nær medarbejder i stedet, ville gaven være skattepligtig og der ville derfor ikke være den store fordel 

i at give det som en gave.  

 

Gaveafgift ved gaveoverdragelse 

I Auto A/S vil det være urealistisk at overdrage hele virksomheden ved gave med succession, på 

grund af Senior økonomiske situation. Senior skal kunne opretholde sin levestandard og for at have 

penge nok til pensionen er det ikke muligt for Senior at overdrage hele virksomheden til Junior ude-

lukkende ved gave.  

Som nævnt tidligere, er der en fordel ved at overdrage ved gave med succession. Da man gerne vil 

være sikre på, at værdiansættelsen af AutoNy A/S ikke på et senere tidspunkt bliver underkendt af 

SKAT, vil det kunne svarer sig at give eks. 100.000 kr. i gave til Junior så SKAT har 3 måneder til at 

indstille eller afvise værdiansættelsen. Efter de 3 måneder vil SKAT ikke kunne afvise værdiansæt-

telsen af Auto A/S og Senior og Junior vil dermed have opnået bindende svar fra SKAT. 

 

Afgiftsberegning  

Nedenstående afgiftsberegning tager udgangspunkt i, at Senior overdrager AutoNy A/S med en gave 

på 100.000 kr. Gaveafgiften opgøres på baggrund af værdien af aktierne. I afgiftsgrundlaget fragår en 

beregnet passivpost svarende til ca. halvdelen af skattebyrden. Herefter beregnes afgift af den ikke 

afgiftsfrie del. 

 

                                                 
49 Jf. SL § 4 
50 http://www.tax.dk/pjecer/gaveafgift.htm 
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Gaveafgift 

Gave (i alt fra Senior til Junior i år 2012) 

Afgiftsfri del (grundbeløb 58.700 kr.) 

Gaveafgiftsgrundlag 

 

Gaveafgift (15 % ) 

 

Passivpost 

Passivpost* (22 % af avancen 11.881.639 kr.) 

 

Handelsværdi 

Passivpost 

Gave  

Rest som skal finansieres af Junior  

100.000 kr.

58.700 kr.

41.300 kr.

6.195 kr.

(2.613.961 kr.)

12.561.639 kr.

(2.613.961 kr.)

(100.000 kr.)

9.847.678 kr.

*Passivpost = regulering for udskudt skattebyrde 

 

Den resterende finansieringsdel på 9.847.678 kr. kan med fordel finansieres ved et gældsbrev mellem 

Senior og Junior. Typisk etableret et rentefrit anfordringslån.  

 

5.3.2. Afledte omkostninger ved generationsskiftet 

 Omkostninger ved stiftelse af nye selskaber i forbindelse med eksempelvis spaltning, etablering af 

holdingstruktur mv. 

 Stempelomkostninger ved udfærdigelse af dokumenter mv.  

 Gebyrer m.v. til finansieringsinstitutter, registreringsmyndigheder mv. 

 Honorarer til rådgivere (f.eks. advokat, revisor og bank) 

 Uddannelse mv. af den nye ejer (Junior) som led i forberedelse af generationsskiftet 

 Indirekte omkostninger i form af tidsforbrug, personlige omkostninger 

 Indirekte økonomiske i form af negative reaktioner hos virksomhedens interessenter, f.eks. kunder 

og leverandører 
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Disse yderligere omkostninger kan være betydelige og er derfor vigtige at tage med i overvejelserne 

omkring et generationsskifte.51 

 

5.3.3. Den finansielle situation i AutoNy A/S – Juniors finansieringsmuligheder 

Når Auto A/S bliver spaltet, giver det nogle regnskabsmæssige konsekvenser, idet selskabet bliver 

delt op i to. Junior overtaget alene den del der vedrører bilforhandler-aktiviteten, hvorimod ejen-

dommen og en del af likviditeten bliver hos Senior. Det kan derfor være relevant at se på den finan-

sielle robusthed i Auto A/S (AutoNy A/S efter spaltningen). Virksomhedens finansielle robusthed 

kan nemlig være afgørende for selskabets og dermed Junior fremtidige muligheder overfor interes-

senter som for eksempel leverandører og bankforbindelse. Det hænger nemlig oftest sådan sammen, 

at jo bedre nøgletal en virksomhed har, desto højere forhandlingsstyrke har denne til at forhandler 

gode priser, vilkår, låne penge mv.  

Spaltningen vil ikke ændre på den fremtidige indtjeningsevne i AutoNy A/S, idet forudsætninger for 

at fortsætte den samme rentable drift er uændret. På balancesiden, ser det dog anderledes ud. Et vig-

tigt nøgletal, der fortæller noget omkring en virksomheden kapitalstruktur og robusthed er soliditets-

graden.  

Forinden spaltningen var den beregnet til 41,56 % hvilket vurderes at være et meget flot niveau. Efter 

spaltningen har AutoNy A/S en soliditet på 58 % 

Ændringer i soliditeten er stigende. Forskellen ligger foruden ændringer i egenkapital og balancesum 

også i de bagvedliggende aktiver. Før spaltningen var det i høj grad ejendommen (friværdien heri), 

der bidrag til den høje egenkapital. Efter spaltningen er det den oparbejdede goodwill, som bidrager 

til det høje niveau. Alt andet lige er et materielt aktiv som ejendom mere værd en et immaterielt aktiv 

som goodwill. 

 

 

 

  

                                                 
51 http://www.ivaekst.dk 
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5.4. A/B – generationsskiftemodellen 

Som et alternativ til at finansierer overdragelsen via en kombination af kontantbetaling, gældsbrev 

samt gave er A/B-generationsskiftemodellen en anvendelig løsning. 

Med baggrund i den valgte omstruktureringsløsning, vil ejerstrukturen blive som i nedenstående.  

Hvis A/B-modellen anvendes, er det ikke længere aktuelt at Junior Holding ApS overdrages til Juni-

or, idet Senior selv har brug for holdingselskabet i denne løsningsmodel. I den forbindelse vil det 

naturligvis være mere retvisende at omdøbe Junior Holding ApS, da der fortsat skal være Senior hol-

dingselskab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 30: A/B-generationsskiftemodellen - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Idéen bag A/B-modellen er, at aktierne i AutoNy A/S opdeles i to aktieklasser, A-aktier og B-aktier. 

Senior bliver ejer af A-aktierne, hvortil der er knyttet en forlods udbytteret. Senior vil således på den 

måde modtage et løbende vederlag for en delvis overdragelse af AutoNy A/S til Junior. 

Junior nytegner B-aktier i AutoNy A/S, svarende til den ønskede ejerandel, som er 50 %.52 

B-aktierne tegnes til en lavere kurs end markedsværdien, typisk kurs 100. Til gengæld for den lave 

kurs, opnår B-aktierne førsteret til udbytte fra AutoNy A/S, når Senior via sine A-aktier har modtaget 

det fulde forlods udbytte. På den måde lettes finansieringsbehovet for Junior mod at han giver afkald 

på den opsparede indtjening i AutoNy A/S i en årrække.  

Juniors finansiering ved anvendelse af A/B-modellen vil her og nu alene omfatte nytegningen af akti-

er i AutoNy A/S. Idet Junior skal eje 50 % af aktierne i AutoNy A/S og aktiekapitalen er 500.000 kr., 

                                                 
52 Forudsætning besluttet af opgaveskriverne 

Junior  Senior 

J Holding ApS 
50 % (B-aktier) 

Aktieandel: 500.000 kr. 

Junior Holding ApS 
50 % (A-aktier) 

Aktieandel 500.000 kr. 

Senior Holding ApS 
 

AutoNy A/S 
Aktiekapital: 1.000.000 kr. 

Ejendom A/S 
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skal Junior tilsvarende tegne aktier for nominelt 500.000 kr. Den samlede aktiekapital i AutoNy A/S 

vil herefter være 1.000.000 kr. fordelt på 500.000 kr. i A-aktier og 500.000 kr. i B-aktier. 

Derudover vil der naturligvis være omkostninger forbundet med at stifte holdingselskabet Junior. 

Seniors forlods udbytte beregnes som forskellen mellem handelsværdien af AutoNy A/S, opgjort 

efter SKAT’s cirkulære 2000-9 og det beløb Junior betaler for nytegning af B-aktier (500.000 kr.).  

Da det er Seniors og Juniors ønske, at Junior skal overtage de resterende 50 % af AutoNy A/S, når 

forlods udbyttet er betalt, vil Junior dermed fremadrettet være ene ejer af AutoNy A/S og dermed 

være eneberettiget til udbytte fra AutoNy A/S.  

Et salg af aktierne kan foretages skattefrit for Senior, da hans 100 % ejede Junior Holding ApS, som 

sælger aktierne og der dermed er tale om datterselskabsaktier. Dette vil dog kræve at Junior kan fi-

nansiere købet af de resterende 50 % aktier. Dette kan eksempelvis ske som en gældsbrev mellem 

Senior og Junior (deres respektive holdingselskaber). 

Salg af aktier til udstedende selskab er en alternativ løsning. Metoden går ud på, at AutoNy A/S kø-

ber den del af selskabets egne aktier, som ejes af Senior Holding ApS. Senior Holding ApS får der-

med udbetalt en del af kapitalen i AutoNy A/S som betaling for aktieandelen og AutoNy A/S bliver 

tilsvarende mindre værd, idet aktiekapitalen nedsættes med værdien af de købte aktier. Fremgangs-

måden forudsætter dog, at der er kapital i AutoNy A/S, som kan trækkes ud, uden det påvirker den 

fremtidige drift negativt. Det vurderes dog ikke sandsynligt, at der er likviditet i selskabet til det, da 

stort set hele overskuddet i AutoNy A/S fremadrettet vil blive udloddet til Senior som forlods udbyt-

te.  

 

5.4.1. Betingelser 

Hvis A/B-modellen skal anvendes og AutoNy A/S´ aktier således skal opdeles i A-aktier og B-aktier, 

er det nødvendigt at ændre virksomhedens vedtægter, således at Junior har mulighed for at tegne B-

aktier i selskabet samt, at der udarbejdes en aktionæroverenskomst, der beskriver forholdet mellem 

A-aktierne og B-aktierne, herunder størrelse på forlods udbyttet, der er knyttet til A-aktierne samt 

fastsættelse af tidshorisonten for udlodningen mv.  

 

Det er også en betingelse, at niveauet for forlods udbyttet til Senior samt den forretning, der skal ske 

på Seniors tilgodehavende (udbytte) i AutoNy A/S skal godkendes af SKAT. Det skal således ind-

hentes et bindende svar fra SKAT forud for gennemførelse af A/B-modellen. 
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SKAT kan eksempelvis forholde sig kritisk til det fastsatte forretningsniveau, som må afspejle mar-

kedsvilkår tillagt en risikopræmie eller hvorvidt det forslåede udbytte kan nås udloddet inden for den 

fastsatte tidshorisont.53  

 

5.4.2. Beregning af forlods udbytte  

Når Seniors forlods udbytteret på de 50 % A-aktier skal beregnes, anvendes værdien af Auto A/S på 

24.160.622 kr., opgjort efter SKAT’s TSS-Cirkulære 2000-9. Hertil tillægges de 500.000 kr., som 

Junior betaler for at nytegne B-aktierne i AutoNy A/S og Juniors andel på 50 % gøres op. Herefter 

fratrækkes tegningsbeløbet på 500.000 kr. igen og hermed kan senior forlods udbytte ret på 50 % A-

aktier gøres op. Beløbet udgør 23.660.622 kr.54 

 

Beregning af forlods udbytte 
   
AutoNy A/S' værdi (jf. Cirk. 2000-9) 24.160.622 kr. 
Tegningsbeløb 50 % af aktiekapitalen 500.000 kr. 
  24.660.622 kr. 
   
Juniors andel (50 %) 12.330.311 kr. 
   
Tegningsbeløb 50 % af aktiekapitalen -500.000 kr. 
  11.830.311 kr. 
   
Seniors ejerandel (50 %) 23.660.622 kr. 
   

Seniors forlods udbytteret 23.660.622 kr. 
 

Figur 31: Beregning af forlods udbytte  - Kilde: Egen tilvirkning 

 

Beregningen tager dog ikke hensyn til den risiko som Senior har, i forhold til at modtage forlods ud-

lodningen over de kommende år.  Som følge af usikkerheden, er det praksis, at forlods udbyttet til-

lægges en rente. Med udgangspunkt i en forrentning på 4 % (inkl. risikotillæg) samt en årligt udlod-

ning fra Auto A/S på 3.000.000 kr., vil forlods udbyttet være betalt til Senior i 2021 jf. nedenstående 

opgørelse. Renten skal svare markedsrenter og SKAT skal godkende niveauet herfor.  

 

 

                                                 
53 SKM2005.549.LR og SKM2008.697.SR 
54 Formel er opstillet ud fra bindende svar fra SKAT fra 2008: Skm2008.697.SR 
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Forlods udbytte – periode 
År Forlods udbytte Rente 4 %

Forlods udbytte 
inkl. renter 

Årets forlods 
udbytte 

Forlods       
udbytte rest 

2012 23.660.622 946.425 24.607.047 3.000.000 21.607.047
2013 21.607.047 864.282 22.471.329 3.000.000 19.471.329
2014 19.471.329 778.853 20.250.182 3.000.000 17.250.182
2015 17.250.182 690.007 17.940.190 3.000.000 14.940.190
2016 14.940.190 597.608 15.537.797 3.000.000 12.537.797
2017 12.537.797 501.512 13.039.309 3.000.000 10.039.309
2018 10.039.309 401.572 10.440.881 3.000.000 7.440.881
2019 7.440.881 297.635 7.738.517 3.000.000 4.738.517
2020 4.738.517 189.541 4.928.057 3.000.000 1.928.057
2021 1.928.057 77.122 2.005.180 2.005.180 0
          

Figur 32: Forlods udbytte - periode - Kilde: Egen tilvirkning 

 

En årlig udlodning i niveauet 3.000.000 kr. vurderes at være muligt, idet virksomheden historisk har 

haft et særdeles tilfredsstillende overskud og med den nuværende markedssituation samt virksomhe-

dens konkurrencemæssige position samt historiske evne til at tilpasse sig markedet, er det forvent-

ningen, at indtjeningsniveauet kan fastholdes over de kommende år. 

Som en del af aktionæroverenskomsten kan der sættes en tidsbegrænsning på forlods udbyttet såle-

des, at det ikke kan løbe i uendeligheder. En tidsbegrænsning på 10 år vil være en passende tidshori-

sont. 

 

5.4.3. Skattemæssige konsekvenser og finansieringsbehov - Senior 

Hvis A/B-modellen anvendes, betyder det, at Senior fortsat har en ejerandel i AutoNy A/S. Det er 

ikke et krav, at Senior fortsat deltager i den daglige ledelse, men han vil fortsat være medejer.  

Derudover vil Senior ikke modtage en betaling for AutoNy A/S i form af kontant betaling eller 

gældsbrev, men derimod ved løbende udlodning af udbytte fra AutoNy A/S.  Senior kan vælge, at 

denne del at bruges til at finansierer pensionstilværelsen hvis han ikke længere deltager i den daglige 

ledelse. Selvom han deltager i ledelsen, kan Senior dog vælge, at han ikke ønsker lønudbetaling fra 

AutoNy A/S nu hvor han modtaget forlods udbyttet.  

Ved denne løsning påtager Senior sig en væsentlig risiko, idet der er usikkerhed forbundet med den 

fremtidige udbyttebetaling fra AutoNy A/S. Der er ingen garanti for at virksomheden fremadrettet 

giver overskud og dermed kan udlodde udbytte i det niveau, som er aftalt. Det er derfor i Seniors 

interesse at overdrage AutoNy A/S til Junior efter de bedst mulige vilkår, så der er det bedste grund-

lag for at drive virksomheden rentabelt videre og dermed muligheden for at udlodde overskud er til 
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stede. Når den resterende ejerandel skal overdrages til Senior (når forlods udbyttet er betalt), kan det-

te ske ved et gældsbrev.  

A/B-modellen har ikke nogen skattemæssige konsekvenser for Senior.  

 

5.4.4. Skattemæssige konsekvenser og finansieringsbehov - Junior 

Hvis A/B-modellen anvendes vil Juniors finansieringsbehov blive mindre, idet Junior alene skal fi-

nansiere de nye udstedte B-aktier i AutoNy A/S. B-aktierne kan desuden tegnes til en lavere kurs end 

markedsværdien på grund af den manglende udbytteret. Junior skal eje 50 % af aktierne i AutoNy 

A/S, svarende til et finansieringsbehov på 500.000 kr.  

Den lavere pris betyder dog også, at Junior først får mulighed for at udlodde udbytte til J. Holding 

ApS, når Senior har fået hele forlods udbyttet. En stor del af Auto A/S´ fremtidige værdi, vil derfor 

gå til Senior. Når Junior efter en årrække får adgang til udbytte fra AutoNy A/S, vil han ikke blive 

beskattet, så længe udbyttet bliver i J. Holding ApS, idet der er tale om datterselskabsaktier. Først når 

han trækker udbyttet ud af holdingselskabet, vil han som privat person blive beskattet af udbyttet som 

aktieindkomst, dvs. 27 % af de først 48.300 kr. og 42 % af det resterende beløb.55 

Løsningsmodellen har ikke nogen skattemæssige konsekvenser for Junior.  

 

  

                                                 
55 Det forudsættes, at der ikke er en ægtefælle, hvis bundfradrag kan anvendes.  
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5.5. Delkonklusion 

Ved en gennemgang af generationsskiftemodeller, blev det konstateret, at der overordnet er tre mulig 

løsninger når virksomheden skal overdrages fra Senior til Junior. Den skattepligtige generationsskif-

temodel, den skattefrie generationsskiftemodel samt A/B-modellen. Ved den skattepligtige model 

bliver Senior skattepligtige at afståelsesavancen ved overdragelsen og den skattefrie model succede-

rer Junior i Senior skattemæssige stilling og skatten skal der ikke realiserer her og nu, hverken hos 

Senior eller Junior. Selvom den skattepligtige generationsskiftemodel har den fordel, at den er enkelt 

at anvende, idet der ikke er nogen betingelser, som skal opfyldes samt at det er relativt nemt at opgø-

re skattekonsekvenserne, ses modellen ikke som en optimal løsningsmodel for Senior og Junior, idet 

den udløser en skattebetaling på 4.983.043 kr. hos Senior, som har begrænsede økonomiske midler. 

For, at kunne betale skatten vil Senior derfor være afhængig af et kontant vederlag fra Junior i for-

bindelse med betalinger for virksomheden. Da Junior ligeledes har begrænsede økonomiske mulig-

heder, ses det heller ikke som en optimal løsning for ham. Den skattefrie generationsskiftemodel sy-

nes at være mere anvendelig i Senior og Juniors situation, idet skatten ikke skal realiseres og dermed 

ikke belaster hverken Senior eller Junior økonomisk. Senior har dog stadig en fremtidig pensionstil-

værelse som skal finansieres, da hans ikke på nuværende tidspunkt har en pensionsopsparing, som 

han kan leve for. Det er derfor afgørende for Senior, at Junior betaler en pris for virksomheden. 

Juniors finansieringsmuligheder er mange og kan kombineres på mange forskellige måder. Finansie-

ringen skal ske som en kombination af kontant betaling, gældsbrev samt gave fra Senior. Ved værdi-

ansættelse af AutoNy A/S blev handelsværdien opgjort til 12.561.639 kr. Det er som udgangspunkt 

den pris Junior skal betale for virksomheden. Dog har Senior valgt at yde et gavebidrag på 100.000 

kr., er med til at reducerer handelsprisen. Kom kompensation for, at Junior overtager Senior skatte-

byrde, beregnes der yderligere en passivpost, som er med til at reducerer Juniors finansieringsbehov 

yderligere til 9.847.678 kr. Beløbet finansieres som et gældsbrev mellem Senior og Junior. Gælds-

brevet vil i praksis skulle ligge i Juniors holdingselskab, idet det fremtidige overskud fra AutoNy A/S 

kan udloddes skattefrit til holdingselskabet og fra kan der afvikles på gældsbrevet. Dette er at fore-

trække frem for at afviklingen skal ske af personlige, højt beskattede midler. 

 

Nedenfor at fordele og ulemper samt skattemæssige og finansielle konsekvenser ved den skattefri 

generationsskiftemodel med gaveelement opstillet i skematisk form. 
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Skattefrit generationsskifte – med gaveelement 

 Senior Junior 

 

+ 

 

Senior kan udskyde skatten og lade Junior 
indtræde i hans skattemæssige stilling.  
Dermed bliver Senior ikke skattepligtig af 
overdragelsen. 

Junior kan ligesom Senior vælge, at over-
drage Auto A/S med succession engang i 
fremtiden, således at han heller ikke bliver 
gjort skattepligtig. 

 

 

 

 

Modellen er mere omfattende, idet en lang 
række betingelser skal være opfyldt for, at 
metoden kan anvendes. Dog er alle betin-
ger opfyldt. 
Senior skal dog fortsat have sikret sin pen-
sionstilværelse enten med et engangsbeløb 
fra Junior eller med en løbende betaling. 

Senior er afhængig af et beløb eller en lø-
bende udbetaling, der kan sikre pensions-
tilværelsen. Juniors betaling for virksom-
heden må derfor ske som en kontantbeta-
ling kombineret med et gældsbrev eller 
som et gældsbrev alene. En eventuel gave 
fra Senior kan modregnes i beløbet. 

Kr. 
Skattebetaling: 0 kr.  
Finansiering: Gaveafgift 6.195 kr. samt 
100.000 kr. i gave (modregning i vederlag)  

Skattebetaling: 0 kr.  
Finansiering: Gældsbrev 9.847.678 kr. 
                         

 

Som en alternativ løsning til den skattefrie generationsskiftemodel kan A/B-modellen anvendes af 

Senior og Junior. Ved denne løsning får Junior en 50 % ejerandel i AutoNy A/S. Aktieandelene deles 

op i aktieklasser (A-aktier og B-aktier), hvor Senior bliver ejer af A-aktierne og Junior af B-aktierne. 

Til A-aktierne er tilknyttet en forlods udbytteret, svarende til den pris, som Junior skal betale for 

virksomheden, 12. 561.339 kr., dog fratrukket 500.000 kr., som det har kostet Junior at tegne B-

aktier. Senior får således sin betaling gennem forlods udbytteretten og Junior er først berettigede til 

udbytte, når dette er sket og også først på dette tidspunkt kan han blive 100 % ejer af AutoNy A/S 

ved at købe den resterende ejerandel. Dette vil ligeledes ske via et gældsbrev.  

 

Nedenfor at fordele og ulemper samt skattemæssige og finansielle konsekvenser A/B-modellen op-

stillet i skematisk form.  
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A/B-generationsskiftemodellen 

 Senior Junior 

+ 
Senior er med til at sikre det bedst mulige 
grundlag for, at virksomheden kan drives 
videre af Junior, hvilket er i hans interesse. 

Reducerer Juniors finansieringsbehov væ-
sentlig. 

 

Forlods udbyttet er behæftet med en vis 
usikkerhed, idet udlodning vil afhænge af 
AutoNy A/S’ fremtidige indtjeningsniveau. 
Der går mange år før generationsskiftet er 
afsluttet. 

Junior får kun del i den fremtidige indtje-
ning (efter forlods udbyttet er betalt). Der 
går mange år før generationsskiftet er af-
sluttet. 

Kr. Skattebetaling: 0 kr.  
Finansiering: 0 kr.  

Skattebetaling: 0 kr.  
Finansiering: 500.000 kr.  

 

6.  Konklusion  

Den familie ejede virksomhed Auto A/S står overfor et kommende generationsskifte fra Senior til 

Junior. Generationsskifteprocessen er påbegyndt i godt tid således at alle overvejelser og problemstil-

linger kan blive belyst inden Senior skal på pension. Som en del af generationsskifteprocessen er der 

foretagen en branche- og virksomhedsanalyse, da det er vigtigt, at både Senior og Junior kender både 

den eksterne omverden, den konkurrencemæssige omverden og ikke mindst den interne omverden. 

Ikke kun som led i generationsskiftet, men også fordi det altid er en vigtigt, at en virksomhed kender 

sine styrker og svagheder samt de trusler og muligheder, som virksomheden kan støde på her og nu 

eller i fremtiden. I forbindelse med analysen er det identificeret som væsentlige styrker, at generati-

onsskifteprocessen er igangsat i god samt at Auto A/S har en historiske god indtjeningsevne samt en 

god finansiel robusthed, som forventes at kunne fastholdes i fremtiden. Der er yderligere en styrke, at 

mange af virksomhedens interessenter, herunder medarbejdere, kunder og leverandører allerede ken-

der Junior via hans nuværende ansættelse i Auto A/S samt at Auto A/S har en god markedsposition 

og historisk har tilpasset sig ændrede markedsforhold med succes. De største svagheder, er Seniors 

og Juniors økonomiske situation. Senior har ikke sparet op til pension og er derfor afhængig af, at der 

kommer nogle penge i forbindelse med overdragelsen til Junior. Hans økonomiske begrænsning gør 

også, at kan ikke umiddelbart ser det som en mulighed at generationsskifte virksomheden, hvis det 

kommer til at udøse en stor skattebetaling. Juniors økonomiske begrænsning kan ligeledes gøre det 

vanskeligt for ham at finansierer overtagelsen af Auto A/S. Overordnet set synes styrkerne dog at 

overstige svaghederne og der vurderes derfor at være et godt grundlag for at videreføre virksomheden 

samt gode imødekomme de muligheder og trusler, der findes i omverdenen.  
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Når Auto A/S skal generationsskiftes, er der en lang række regler og lovgivningsmæssige begræns-

ninger og muligheder, som der skal tages hensyn til. Omstruktureringsmodeller som aktieombytning 

og spaltning er med til at optimerer ejerstrukturen forinden et generationsskifte skal gennemføres. Af 

de mange mulige omstruktureringsmodeller er skattefri aktieombytning med tilladelse fra SKAT 

samt skattefri ophørsspaltning med tilladelse fra SKAT identificeret som de mest optimale løsninger. 

Senior og Junior har et ønske om, at ejendommen i Auto A/S ikke skal indgå som en del af overdra-

gelse, ligesom at Senior ønsker, at en del af overskudslikviditeten ikke skal overdrages. Ud fra disse 

ønsker, er den bedste løsning for Senior og Junior, at foretag en kombineringsløsning, hvor der både 

foretages aktieombytning og en ophørsspaltning af Auto A/S i to nye selskaber, AutoNy A/S og 

Ejendom A/S. Ligeledes skal deres foretages en spaltning af holdingselskabet, som er etableret i for-

bindelse med aktieombytningen, således at hvert af de to nye selskaber, får tilknyttet hver deres hol-

dingselskab. Dermed kan AutoNy A/S med tilhørende holdingselskab overdrages til Junior når tid er. 

Fordelen ved at etablere et holdingselskab er, at der fremadrettet kan udloddes skattefrit fra dattersel-

skaberne, ligesom at aktierne i holdingselskaber er beskyttes mod eks. kreditorkrav i datterselskaber.  

I forbindelse med omstruktureringen er det nødvendigt at opgøre den aktuelle handelsværdi i Auto 

A/S. Denne er opgjort efter SKAT’s hjælpecirkulærer (TSS-Cirkulærer 2000-9, 2000-10 og 2000-5), 

som sikrer, at virksomheden bliver korrekt værdiansat, når der er tale overdragelse mellem interesse-

forbundne parter. Ud fra cirkulærerne bliver Auto A/S bliver værdiansat til 30.500.546 kr. Efter 

spaltningen, bliver handelsværdien i AutoNy A/S 24.160.622 kr. og 6.271.838 kr. i Ejendom A/S.  

Da det er både den skattefrie aktieombytningsmodel samt den skattefrie spaltningsmodel, der anven-

des, får omstruktureringen ikke nogen skattemæssige konsekvenser for Senior. Den oprindelige an-

skaffelsessum i Auto A/S på 1.000.000 kr. vil dog blive fordel forholdsmæssigt mellem de to nye 

selskaber, således at AutoNy A/S har en anskaffelsessum på 680.000 kr. og Ejendom A/S har en an-

skaffelsessum på 320.000 kr.  

 

Ved en gennemgang af generationsskiftemodellerne er tre mulige løsninger taget i betragtning. Den 

skattepligtige generationsskiftemodel, den skattefrie generationsskiftemodel samt A/B-modellen. I 

forbindelse med forbindelse med brug af generationsskiftemodellerne er det ligeledes nødvendigt at 

opgøre den aktuelle handelsværdi i AutoNy A/S. Ved de to førstnævnte modeller er handelsværdien 

opgjort efter SKAT’s Gave-cirkulære, som ligeledes sikrer, at virksomheden bliver korrekt værdian-

sat. AutoNy A/S bliver ud fra Gave-cirkulæret værdiansat til 12.561.639 kr. Ved A/B-modellen an-

vendes igen SKAT Cirkulære 2000-9, hvor AutoNy A/S værdiansættes til 24.160.622 kr. 
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Den skattepligtige generationsskiftemodel er ikke den optimale løsning for Senior og Junior, idet den 

udløser en skattebetaling på 4.983.043 kr., svarende til en skattebetaling på 25 % af afståelsesavan-

cen. Der er ingen skattemæssige konsekvenser for Junior.  

Da Senior ikke har pengene til at betale skatten og Juniors finansieringsmuligheder ligeledes er be-

grænset, anses den skattefrie model ikke som en løsning.  

Den skattefrie generationsskiftemodel har den fordel, at Senior ikke bliver gjort skattepligtig af afstå-

elsesavancen, idet Junior succederer i hans skattemæssige stilling. Det betyde ikke, at det i stedet er 

Junior, der skal betale skatten her og nu, men at Junior bliver skattepligtig når han på et tidspunkt 

afstår virksomheden. Der er således ingen skattemæssige konsekvenser for hverken Senior eller Juni-

or her og nu. Dog skal virksomhedsoverdragelsen fortsat finansieres og Senior har fortsat et behov 

for at få finansieret hans pensionstilværelse. Junior skal derfor fortsat finde en finansieringsløsning, 

når de, 12.561.639 kr. skal betales. Finansieringsmulighederne er dog mange og kan ske som kontant 

betaling, gældsbrev, gaveoverdragelse fra Senior eller en kombination af disse om muligheder. 

Senior har valgt at give en gave på 100.000 kr., hvorfor dette kan fratrækkes i finansieringsbehovet. 

Desuden er der yderligere modregnet en passivpost, som er en kompensation for, at Junior overtager 

Senior skattebyrde. Passivposten er beregnet til 2.613.961 kr. Juniors reelle finansieringsbehov er 

derfor 9.847.678 kr. Beløbet finansieres via et gældsbrev mellem Senior og Junior. Gældsbrevet vil i 

praksis skulle ligge i Juniors holdingselskab, idet det fremtidige overskud fra AutoNy A/S kan ud-

loddes skattefrit til holdingselskabet og derfra kan der afvikles på gældsbrevet. Dette er at foretrække 

frem for at afviklingen skal ske af personlige, højt beskattede midler. Ved en løbende afvikling på 

gældsbrevet, vil Senior få en løbende udbetaling som kan finansierer hans pensionstilværelse.  

Når der gives en gave, skal der betales gaveafgift. Gaveafgiften er af de 100.000 kr. er beregnet til 

6.195 kr. og betales af Senior. 

 

Som et alternativ til den skattefri generationsskiftemodel kan A/B-modellen anvendes. Ved denne 

løsning får Junior en 50 % ejerandel i AutoNy A/S ved at tegne B-aktier i selskabet. Den resterende 

50 % aktieandel ejes forsat at Senior og disse aktier får A-aktie status, hvortil der er tilknyttet en for-

lods udbytteret. Forlods udbyttetretten beregnes som handelsværdien (opgjort efter SKAT’s TSS-

Cirkulærer 2000-9) på 24.160.622 kr. fratrukket 500.000 kr. som er den pris Junior skal betale for at 

tegne 50 % B-aktier i selskabet. Forlods udyttet udgør således 23.660.622 kr. Junior kan først modta-

ge udbytte fra AutoNy A/S samt overtage den resterende ejerandel, når forlods udbyttet er betalt til 

Senior. Med en estimeret rente på 4 % inkl. risikotillæg samt et forventet årligt udbytte på 3.000.000 

kr. vil forlods udbyttet være betalt i år 2021.  
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Fordelen ved A/B-modellen er, at Juniors finansieringsbehov reduceres væsentlig, hvilket er en god 

løsning for Junior. Ulempen er dog, at generationsskiftet først kan gennemføres endeligt om ca. 10 år. 

Samtidig påtager Senior sig en væsentlig risiko, idet der ingen garanti er for, at der kan betales et 

forlods udbytte på 3.000.000 kr. årligt. Risikoen afspejles dog i det risikotillæg, der er tillagt renten.  

Når Junior skal overtage den resterende aktieandel engang i fremtiden, kan det finansieres via et 

gældsbrev mellem Senior og Junior. 

A/B-modellen har ingen skattemæssige konsekvenser for hverken Senior eller Junior. Dog er det af-

gørende, at A-aktier er tildelt stemmeflertal, således at sambeskatningen kan opretholdes.  

 

Både den skattefrie generationsskiftemodel samt A/B-modellen anses som mulige løsninger for Seni-

or og Junior. Dog anbefales det, at den skattefrie generationsskiftemodel anvendes, idet finansierin-

gen på lang sigt er væsentlig lavere, tidshorisonten for generationsskiftet er væsentlig kortere, Junior 

kan godt servicerer en gældsbrev på 9.847.678 kr., vurderet ud fra den fremtidige forventede indtje-

ning i AutoNy A/S samt Senior påtager sig ikke den samme risiko ved, at der ikke kan betales udbyt-

te på årligt 3.000.000 kr. fra AutoNy A/S. 
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