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1. Indledning 

Mange selvstændige erhvervsdrivende driver af forskelle årsager i dag deres virksomhed i 

personligt regi, dette kan eksempelvis være som følge af en nem opstart af egen virksomhed 

eller ”det har jeg altid gjort” princippet. Årsagen hertil kan være mange udover de ovenfor 

nævnte eksempler, men ikke desto mere er dette på langt sigt sjældent den mest optimale 

løsning. Hvis man som selvstændig erhvervsdrivende skal væk fra sin personlige virksomhed, er 

en af mulighederne, at man foretager en virksomhedsomdannelse, som enten kan være skattefri 

eller skattepligtig.  

I mange tilfælde vil den første indskydelse være, at den naturligvis skal være skattefri, idet 

ordet skattefri klinger langt bedre i vores øre end skattepligtig, og at man hurtig kan få 

forståelsen af, at det betyder ingen skat, hvilket mange kunne lade sig friste af. Men det er ikke 

hele sandheden, og det behøver overhovedet ikke at være den bedste løsning eller den rette 

beslutning.  

I denne opgave vil mulighederne for en omdannelse fra den personlige virksomhed til et 

kapitalselskab blive belyst. Beregninger for den valgte virksomhed vil blive foretaget for 

henholdsvis den skattefrie og den skattepligtige omdannelsesmetode, endvidere vil beregninger 

vedrørende ejerens likviditet i fremtiden blive foretaget for investeringer i privat regi kontra 

selskabsmidler på baggrund af provenuet fra omdannelsen. Disse beregninger vil blive foretaget 

for at tage flere betragtninger med i konklusionen og give ejeren et større overblik end blot de 

likvide fordele/ulemper på omdannelsesdagen/afståelsestidspunktet. 

I konklusion vil alle de i opgaven anvendte parametre blive inddraget. 
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2. Problemidentifikation 

Erhvervsdrivende, som i dag driver deres virksomhed i personligt regi, har som ovenfor nævnt 

muligheden for at omdanne deres virksomhed til et kapitalselskab med en henholdsvis skattefri 

og skattepligtig virksomhedsomdannelse.  

Den første tanke for mange virksomhedsejere vil oftest være skattefri naturligvis. Da der 

implicit i ordet ligger, at man ikke skal betale skat. Virkeligheden er dog en anden, og det er 

ikke altid den mest optimale løsning for alle virksomhedsejere.  

Denne opgave vil have til formål at identificere, hvornår det bedst kan betale sig at foretage en 

af de to metoder, ligeledes vil den komme ind på den regnskabsmæssige og skattemæssige 

behandling af balanceposterne for vores virksomhed, og komme med en to-do-liste over, 

hvordan en virksomhedsomdannelse ser ud trin for trin. 

2.1. Problemformulering 

Det kan være en udfordring for mange indehavere af de personlige virksomheder at finde det 

rette tidspunkt for en omdannelse samt at finde ud af, hvilken metode der skal anvendes, og 

hvilke krav der stilles i forbindelse med en virksomhedsomdannelse.  

Opgavens formål er at belyse de muligheder og udfordringer, man som person står overfor, når 

man skal omdanne en virksomhed til et kapitalselskab. Med udgangspunkt i en eksisterende 

virksomhed vil opgaven på baggrund af de løbende beregninger komme frem til, hvilken type 

omdannelse der i netop dette tilfælde vil være den mest hensigtsmæssige, set i det 

skattemæssige perspektiv.  

Opgaven vil komme ind på følgende punkter. 

- Beskriv en skattefri henholdsvis skattepligtig virksomhedsomdannelse, herunder hvordan 
en omdannelse i praksis foregår. 

- Foretag en teoretisk beregning af de skattemæssige konsekvenser af de to metoder. 
- Diskuter på baggrund af de foretagne beregninger, herunder fordele og ulemper ved de to 

metoder. 
- Konkluder som rådgiver for virksomheden på hvilken metode, virksomheden bør anvende 

ud fra de foretagne beregninger samt øvrige fremtidige likviditetsberegninger. 

Disse punkter vil blive besvaret med henblik på at kunne komme med en konklusion på baggrund 

af vores beregninger, således at virksomhedsejeren for vores fiktive virksomhed kan få besvaret 

følgende spørgsmål: 
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- Hvornår er det med hensigtsmæssigt at foretage en omdannelse? 
- Er det mest optimale for mig, at denne bliver skattefri eller skattepligtig? Og er den ene 

bedre eller dårligere end den anden? 
- Hvad er min likviditetsmæssige konsekvens af valget? 
- Hvis jeg vil bruge mit selskab som pension, ændrer dette ved mit valg? 
- Kan de fremtidige afkast have en påvirkning på mit valg af omdannelsesmetode? 

2.2. Afgrænsning 

Opgavens udgangspunkt er en omdannelse af en enkeltmandsvirksomhed til et kapitalselskab, 

implicit vil dette sige, at der er en ejer. Dette medfører, at problemstillinger vedrørende flere 

ejere ikke vil blive gennemgået, og der vil i opgaven ikke blive taget højde herfor. 

Yderligere afgrænses der ligeledes fra området såsom generationsskifte, spaltning, fusioner eller 

lign., som ikke er i samme tidshorisont. 

Virksomheden, som vil blive anvendt til beregningerne mv., er aflagt efter going concern 

princip, hvilket afgrænser omdannelsen af et dødsbo. 

Endvidere vil omdannelserne i praksis ske til et anpartsselskab, da seneste årsrapport er fra 

2012, vil reglerne omkring kapital på 50.000 kr. ikke komme til anvendelse, da det forudsættes, 

at omdannelsen sker pr. 1. januar 2013. 

Endvidere vil der ved skatteberegningerne blive forudsat, at selskabsskatten udgør 25 % i al 

evighed, og at udbytteskatterne og grænserne ligger på henholdsvis 27% for udbytte op til 48.300 

og 42 % af resten derover - ligeledes i al evighed.  

Opgaven vil heller ikke have indarbejdet de påvirkninger, som lovændringer d. 31. december 

2013 eller senere vil have på opgavens beregninger eller metoder.  

2.3. Metodebeskrivelse 

Opgaven er bygget op således, at der først vil være kort præsentationen af, hvorfor man 

foretager en omdannelse. Efterfølgende vil der komme en beskrivende del om de generelle 

forudsætninger for og krav til en skattefri og en skattepligtig virksomhedsomdannelse, herefter 

en praktisk ”to-do-liste” over, hvordan en omdannelse foregår i virkeligheden. Til slut vil 

opgaven komme ind på en praktisk gennemgang af, hvordan man regnskabsmæssigt og 

skattemæssigt opgør de enkelte regnskabsposter. Den praktiske del er med, dels for at gøre 

teorien konkret, og dels for at give en bedre forståelse af teorien.  

Til diskussionen omkring anvendelsen af de to metoder for virksomhedsomdannelse anvendes et 

single case studie, idet der kun indgår en enhed. Denne enhed er en enkeltmandsvirksomhed, 
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som tidligere og frem til tidspunktet for omdannelse har anvendt virksomhedsskatteordningen. 

Virksomheden, som vil blive anvendt, er en eksisterende virksomhed, som i denne sammenhæng 

er blevet anonymiseret, da ejeren ikke ønsker at fremstå med navns nævnelse. Virksomheden vil 

blive kaldet Skilte ApS og ejeren Allan Hansen. 

Til udarbejdelse af opgaven vil blive anvendt relevant teori fra de foregående år på HD studiet, 

herunder erhvervsøkonomi, erhvervsret, skat, erhvervsbeskatning samt teori fra øvrige fag, 

såfremt dette findes nødvendigt. 

Yderligere vil faglitteratur vedrørende virksomhedsomdannelse samt lovgrundlag herom blive 

anvendt. Øvrig relevant lovgivning vil blive inddraget, såfremt det findes nødvendigt. 

Den undersøgende del af opgaven vil blive forklaret, og teorien på området vil blive inddraget og 

refereret hertil, yderligere så vil opgaven primært bestå af eksisterende data i form af 

lovgivning og faglitteratur. 

De kvantitative data er alle vurderet ud fra de kvantitative kvalitetsvurderingerkriterier, 

validitet og reliabilitet. Alle steder i opgaven, hvor data skal måles på disse kriterier, er begge 

opfyldt. 

2.4. Kildekritik 

De kilder, der er anvendt i opgaven, vil blive valgt med meget kritisk sans for øje. Ved 

anvendelse af kilder vil jeg være opmærksom på, hvornår kilderne er opdateret i henhold til min 

afgrænsning, samt sikre, at disse er ajour ift. de lovgivningsmæssige krav samt regler, der 

anvendes i opgaven.  

Yderligere vil kilder med subjektiv holdning i ikke blive anvendt, altså vil kun kilder, som er 

alment kendte for kvalitet og objektivitet, blive anvendt.  
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3. Teori 

3.1. Virksomhedens liv og former 

3.1.1. Virksomhedens liv 

3.1.1.1. Fra start til slut 

En selvstændig erhvervsdrivende kan have flere motiver til at foretage en 

virksomhedsomdannelse. En omdannelse kan, afhængigt af hvor virksomheden befinder sig ”i 

livet”, være særdeles aktuel. Faserne i et virksomhedsliv vil blive beskrevet nedenfor samt de 

overvejelser, man bør gøre sig i de forskellige faser i et liv. Faserne i et liv er opgjort til at være 

iværksætterfasen, vækstfasen, konsolideringsfasen og til sidst afviklingsfasen1. 

Iværksætterfasen 

Denne fase er meget kendetegnet ved, at virksomheden har høje omkostning uden tilsvarende 

omsætning. I de fleste tilfælde vil den bedste løsning her skattemæssigt være personlig 

virksomhed, da underskuddet vil kunne fradrages i ejerens eller dennes ægtefælles øvrige 

indkomstforhold. I forhold til leverandører m.fl. vil det i iværksætterfasen give en større 

sikkerhed, når ejeren indestår med hele sin øvrige formue ift. eventuelle erstatningskrav eller 

manglende betaling af fakturaer, da det viser, at ejeren selv tror meget på hans virksomhed, når 

han indestår med alt hvad han ejer.  

Vækstfasen 

Denne fase er kendetegnet ved, at virksomheden har høj omsætningsvækst og via dette 

begynder at realisere overskud og genere likviditet til at foretage yderligere investeringer. Når 

investeringer og forpligtelser bliver større og mere komplekse og får et omfang, der kan være 

skadeligt rent privatøkonomisk, vil det være en god ide at få adskilt privat/virksomhedsøkonomi 

ved at overveje at omdanne, afhængigt af virksomhedens type på dette tidspunkt. Endvidere er 

de fleste virksomheder nu på et stadie, der gør, at de er i gang med at opbygge en sund 

finansieringsform og en sund kapitalstruktur, hvorved ejerens personlige hæftelse overfor 

virksomheden ikke er nødvendig i samme omfang længere.  

                                             
 

1 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Nygaard & Lars Woldike, 2. udgange, 1. Oplag 2003. Forlaget 
Thomson side 10-11. 
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Konsolideringsfasen 

Denne fase er kendetegnet ved, at virksomheden har nået det punkt, hvor overskuddet 

overstiger investeringsbehovet. I denne fase er det oftest en fordel at sikre kapitalen på længere 

sigt, ved at udskille denne fra den øvrige drift, fx ved at udlodde udbytte til ejeren. Det er også 

i denne face, hvor det rent skattemæssigt kan være en bedre ide at foretage en aktieombytning 

og dermed få ejerskab i virksomheden via et holdingselskab, hvortil der frit kan udloddes, uden 

der udløses skat og dermed klargøre en fremtidig pension med et likvidt selskab 

(holdingselskabet). 

Afviklingsfasen 

Denne fase er kendetegnet ved, at ejeren vil gå på pension eller vil prøve noget helt nyt. 

Mulighederne her er typisk at omdanne skattefrit for at lade kapitalselskabet være 

pensionsopsparing. Ellers er mulighederne typisk salg, generationsskifte eller ophør.  

3.2. Virksomhedsformer 

3.2.1. Enkeltmandsvirksomhed, herunder beskrivelse af VSO 

En enkeltmandsvirksomhed er kendetegnet ved at være personligt ejet og indgår som den 

personlige indkomst hos ejeren. Ejeren hæfter med hus, bil og al øvrig formue for virksomheden, 

og som det positive så er den gratis at oprette. En enkeltmandsvirksomhed kan - afhængigt af 

aktivitet samt hævningernes størrelse etc. - opgøres efter 3 forskellige måder. 

- Personskatteloven 

- Virksomhedsskatteordningen 

- Kapitalafkastordningen. 

Jeg vil ikke gå dybere ind i personskatteloven eller kapitalafkastordningen, da disse ikke er 

relevante ift. til den valgte virksomhed, da denne virksomhed anvender 

virksomhedsskatteordningen.  

Virksomhedsskatteordningen (også og herefter kaldet VSO) giver ejeren mulighed for at drive en 

personlig virksomhed med nogle selskabsretlige beføjelser. Det vil sige, at overskuddet, som ikke 

hæves som ”løn” eller øvrige hævninger, kun beskattes med en foreløbig skat på 25 % af 

overskuddet. Ved hjælp af denne mulighed får ejeren muligheden for at kunne opspare 

overskuddet i virksomheden og dermed udskyde den endelige beskatning, således at den 

personlige indkomst kan optimeres i forhold til topskattegrænsen. 
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Endvidere så er det ikke helt så enkelt som det lyder, hvis VSO ønskes, da der så er øget krav til 

opgørelse af den skattepligtige indkomst i forhold til opgørelse efter PSL. Der skal eksempelvis 

føres en indskudskonto2, hvorpå indskudte værdier opgøres. Imens skal de private hævninger 

bogføres; når der hæves i virksomheden til private formål, skal der anvendes hæverækkefølgen3, 

som man ligeledes skal sikre overholdes. 

3.2.2. Iværksætterselskab(IVS) 

Pr. 1.januar 2014 kom der en række ændringer til selskabsloven, således at muligheden for at 

stifte et iværksætterselskab med en startkapital på 1 kr. blev indført. Denne type kapitalselskab 

er speciel set i forhold til et anpartsselskab eller et aktieselskab, da man opbygger sin kapital 

gennem generering af overskud i selskabet. Det vil sige, at man i denne selskabsform skal 

henlægge 25 % af årets overskud til en særlig reserve indtil kapitalen udgør 50.000 kr., hvad end 

det er den særlige reserve eller selskabskapitalen er underordnet. Herefter kan IVS’et om 

registreres til et ApS. 

Det skal bemærkes, at man i lighed med et ApS udelukkende hæfter med den indskudte kapital, 

dvs. at man skal se dette som et alternativ til et anpartsselskab og ikke en 

enkeltmandsvirksomhed4.  

Udover ovenstående særlige regler, så følger IVS selskabsloven5 

3.2.3. Anparts-/aktieselskab 

Anparts- og aktieselskaber kaldes også for kapitalselskaber og følger selskabsloven.  

Kapitalkravet er for A/S kr. 500.000 og for et ApS kr. 80.0006. Det er således ikke et krav, at 

indskuddet i kapitalselskabet består af kontanter, det kan alternativt også blive stiftet med 

apportindskud eller ved tilførsel af aktiver. 

Hvis kapitalselskaberne er omfattet af revisionspligten7 eller ikke har fravalgt denne, så skal der 

offentliggøres et årsregnskab hvert år8, som er underskrevet af uafhængig revisor og som 

                                             
 

2 VSL § 3 stk. 1 
3 VSL § 5 
4 http://startvaekst.dk/ivaerksaetterselskab 
5 http://erhvervsstyrelsen.dk/ivaerksaetterselskab 
6 I 2014 ændres dette kapitalkrav til 50.000, men jf. afgrænsningen er dette ikke relevant for opgaven 
7 ÅRL § 135 stk. 1 
8 SEL § 144 
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overholder bestemmelserne i ÅRL. Til disse selskaber er der ligeledes nogen formelle krav til 

virksomhedens ledelse, som også skal overholdes.  

Ifølge selskabsloven er der - ligesom for IVS - i disse kapitalselskaber begrænset hæftelse, dette 

udelukker dog ikke bankerne fra at kræve personlige kaution ved optagelse af eventuel gæld i 

selskabsregi. 

3.2.4. Enkeltmandsvirksomhed kontra selskab 

Der findes en primær forskel i at drive enkeltmandsvirksomhed kontra et selskab, nemlig 

hæftelsen. Som det er nævnt tidligere i opgaven, så hæfter et selskab udelukkende med den 

indskudte kapital, hvorimod ejeren af en enkeltmandsvirksomhed hæfter med hele hans/hendes 

private formue. Dette betyder, at hvis kreditorer eller långivere ikke har fået deres betaling, så 

kan de rette erstatningskrav direkte mod ejeren, hvorimod man som ejer af et ApS eller A/S har 

beskyttet sin private formue, medmindre man har kautioneret personligt for et eventuelt 

udestående.  

I forbindelse med opstarten af et selskab kontra en enkeltmandsvirksomhed, er kravene mange 

flere og langt større. Hvis ønsket er at oprette en enkeltmandsvirksomhed, kan dette relativt 

hurtigt foretages ved at oprette et CVR-nr. på Virk.dk, hvor man samtidig kan lade sig registrere 

for moms, a-skat/arbejdsmarkedsbidrag, eksport o.lign. Hvis man derimod skal drive virksomhed 

i selskabsform, kan dette foretages via et skuffeselskab eller ved at oprette et helt nyt selskab, 

og herefter skal der udarbejdes ejerbøger, vedtægter, stiftelsesdokument osv. Yderligere så er 

det et krav, at der hvert år skal aflægges/uploades regnskab til Erhvervsstyrelsen, dette er også 

et krav i forbindelse med enkeltmandsvirksomheden, regnskabet skal bare ikke offentliggøres. 

Disse forhold er naturligvis med til at sørge for, at virksomhederne i mange tilfælde følger 

virksomhedslivet. Hvor det oftest starter nemt med at oprette et CVR-nr på virk.dk, så er man i 

gang, og kravene herefter er begrænsede, men jo længere i forløbet man kommer, jo større 

bliver forpligtelserne og kravene til virksomheden. Og så kan det være en fordel ikke at hæfte 

med hele sin formue og dermed omdanne sin personlige virksomhed til et kapitalselskab.  
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4. Virksomhedsomdannelse 

Som nævnt tidligere kan en virksomhedsomdannelse blive foretaget enten skattefrit eller 

skattepligtigt. Dette afsnit vil i opgaven belyse de forhold, man skal være opmærksom på, og de 

formelle krav vil blive gennemgået. 

4.1. Betingelser 

4.1.1. Dato og krav 

Når virksomhedsejeren har taget beslutningen om at omdanne sin virksomhed, skal der tages 

stilling til to datoer, som senere får betydning for forløbet og de handlinger, som skal udføres. 

Det drejer sig om stiftelsestidspunktet og skæringsdatoen/omdannelsesdatoen. 

Stiftelsestidspunktet er den dag, hvor stiftelsesdokumenterne underskrives i forbindelse med 

stiftelsen af det nye selskab. Skæringsdatoen eller omdannelsesdatoen er den dag, hvor 

selskabet får den skattemæssige effekt af overdragelse af aktiverne.  

4.1.2. Krav 

Når ovenstående to datoer er på plads, så er der nogle dokumenter, som det kræves at man 

udarbejder. Det vil være en revisor og/eller en advokat, som assisterer med udarbejdelse af 

disse, herunder stiftelsesdokument9, vedtægter10, vurderingsberetning, der indeholder en 

åbningsbalance11 samt ejerbog12. 

4.1.3. Stiftelsesdokument 

Ifølge selskabsloven skal et stiftelsesdokument indeholde følgende oplysninger13: 

- Stifterens navn og bopæl, og hvis det er et datterselskab, skal det indeholde CVR-nr. på 

stifterselskabet 

- Tegningskursen for kapitalandelene 

- Fristerne for tegningen og indbetalingen af kapitalandelene, 

- Fra hvilken bestemt dato, stiftelsen skal have retsvirkning, jf. § 40, stk. 3-5, 

- Fra hvilken bestemt dato, stiftelsen skal have virkning i regnskabsmæssig henseende 

                                             
 

9 SEL § 25 - 27 
10 SEL § 28 - 29 
11 SEL § 35 - 37 
12 SEL § 50 stk. 1 
13 SEL § 26 
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- Hvorvidt kapitalselskabet skal afholde omkostningerne ved stiftelsen og i bekræftende 

fald de anslåede omkostninger 

Se eksempel herpå i bilag 1. 

4.1.4. Vedtægter 

Der skal i henhold til selskabsloven udarbejdes er sæt vedtægter, som skal regulere de nærmere 

forhold for selskabet, og dette skal indeholde følgende punkter.14 

- Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne 

- Kapitalselskabets formål 

- Selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende 

værdi 

- Kapitalandelenes rettigheder 

- Kapitalselskabets ledelsesorganer 

- Indkaldelse til generalforsamling 

- Kapitalselskabets regnskabsår 

Se eksempel herpå i bilag 2. 

4.1.5. Vurderingsbalance/åbningsbalance 

Ved omdannelse af en enkeltmandsvirksomhed skal der medsendes en 

åbningsbalance/vurderingsberetning, hvori både de regnskabsmæssige og de skattemæssige 

anskaffelsessummer opgøres. Denne vurderingsberetning skal i henhold til selskabsloven omfatte 

følgende15 

- En beskrivelse af hvert indskud og anvendt regnskabspraksis hertil 

- Oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen 

- Angivelse af det vederlag, som er fastsat for overtagelsen 

- Erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, 

herunder den eventuelle pålydende værdi af de kapitalandele, der skal udstedes, med 

tillæg af en eventuel overkurs. 

                                             
 

14 SEL 28 
15 SEL § 36 
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”Vurderingsberetning skal indeholde en åbningsbalance uden forbehold. Hvis kapitalselskabet er 

underlagt revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, skal åbningsbalancen 

tillige være forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold” 16 

Værdierne, der indskydes i selskabet, skal i åbningsbalancen opgøres til handelsværdi. 

Åbningsbalancen skal udarbejdes i overensstemmelse med ÅRL eller de internationale 

regnskabstanderne, såfremt det er relevant. Ved en skattefri virksomhedsomdannelse skal 

udskudt skat aktiveres til kurs 100, underordnet hvad bestemmelserne i ÅRL foreskriver.  

Til sidst skal det bemærkes, at denne vurdering ikke må være foretaget senere end 4 uger efter 

generalforsamlingen. Hvis denne frist ikke overholdes, skal der foretages en ny vurdering. 

For eksempel se bilag 3. 

4.1.6. Ejerbog 

Selskabet skal i henhold til selskabsloven og i forbindelse med stiftelsen udarbejde en ejerbog, 

som er en bog med en oversigt over anpartshaverne/aktionærerne med navn, adresse og deres 

ejerandel17. 

4.2. Skattefri virksomhedsomdannelse 

4.2.1. Betingelser 

En skattefri virksomhedsomdannelse foretages ved succession. Dvs. at selskabet, som bliver 

stiftet, indtræder i ejerens skattemæssige stilling. Dette kræver ikke tilladelse fra SKAT. Det 

betyder ligeledes, at omdannelsen ikke udløser skat hos ejeren her og nu, da 

successionsprincippet går ud på, at alle virksomhedens bogførte aktiver og forpligtelser 

overdrages til det nye kapitalselskab. Aktiver og forpligtelser bliver overdraget som var de 

erhvervet af selskabet(den nye ejer) på samme tidspunkt og til samme anskaffelsessum, som den 

oprindelige ejer erhvervede dem.  

At det bliver gjort uden skat lyder umiddelbart som en gevinst uden lige, men modsvaret til den 

”skattefrihed” er blot en udskydelse af skatten, og man afsætter dermed denne udskydelse i 

regnskabet under betegnelsen udskudt skat. Denne udskudte skat knytter sig til forskellen 

mellem de regnskabsmæssige og skattemæssige værdier i selskabet. Den udskudte skat kommer 

                                             
 

16 SEL § 36 stk. 3 
17 SEL § 50 stk. 1 
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først til beskatning, når selskabet afstår de aktiver eller passiver, hvortil den udskudte skat 

knytter sig, eller ejeren sælger anparterne/aktierne i selskabet.18 

Punkterne dato, stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsbalance/åbningsbalance og ejerbog 

vil ikke blive beskrevet igen, da disse er ens, sammenlignet med den skattepligtige metode, men 

kravene adskiller sig fra den skattepligtigt. 

4.2.1.1. Betingelse og krav 

I forbindelse med en virksomhedsomdannelse er der en række grundlæggende betingelser, som 

skal være opfyldt, for at man kan foretage en skattefri omdannelse i henhold til VOL § 2. Disse 

uddybes nedenfor. 

- Fuld skattepligtig 

- Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages 

- Vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter i selskabet 

- Værdien af aktier eller anparter, der ydes som vederlag, skal svare til den samlede 

kapital 

- Aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ  

- Indskudskontoen må ikke være negativ 

- Omdannelsen skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsafslutning 

Fuld skattepligtig 

Ejeren af enkeltmandsvirksomheden skal være hjemhørende i Danmark og være fuldt 

skattepligtig på omdannelsestidspunktet jf. KSL § 1 

Alle aktiver og passiver i virksomheden skal overdrages 

Virksomheden må som hovedregel ikke undlade at overdrage eller ”cherry picke” aktiver eller 

passiver til selskabet jf. VOL § 2 stk. 1, nr. 2. For så vidt angår ejendomme, anses en sådan for 

at være en selvstændig virksomhed inde i virksomheden. Dette giver denne fordel, at 

ejendommen kan holdes udenfor omdannelsen. 

Det samme gør sig gældende for beløb, der er hensat til senere faktisk hævning, og den bogførte 

mellemregningskonto. Disse beløb skal holdes udenfor omdannelse eller indgå i det kommende 

selskabs egenkapital. Såfremt beløbene ønskes holdt udenfor, skal de medtages som et passiv i 

                                             
 

18 ”Virksomhedsomdannelse”, Jan Børjesson, 2005, Magnus Informatik A/S, side 57. 
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åbningsbalancen og være hævet inden omdannelse finder sted, ellers vil de blive betragtet som 

egenkapital. 

Vederlaget skal ydes i form af aktier eller anparter i selskabet 

Ifølge VOL § 2 stk. 1 nr. 3 skal hele vederlaget ydes i aktier eller anparter, dvs. at 

stiftertilgodehavender ikke er en mulighed som en del af vederlaget i den skattefrie 

virksomhedsomdannelse. 

Værdien af aktier eller anparter, der ydes som vederlag skal svare til den samlede kapital 

I VOL § 2. stk. 1. nr. 4, skal aktier eller anparternes værdi svare til den samlede kapital. 

Aktiernes skattemæssige anskaffelsessum må ikke være negativ 

Anskaffelsessummen opgøres til det kontante beløb, altså handelsværdien, som er den værdi, 

der teoretisk ville være opnået ved et almindeligt salg af virksomheden til en uafhængig 

tredjemand, dog med fuldt fradrag for den skattepligtige fortjeneste. Denne anskaffelsessum 

opgøres efter VOL § 4 stk. 2 og 3 og må ikke være negativ, jf. § 2 stk. 1 nr. 5.  

Indskudskontoen må ikke være negativ 

Indskudskontoen er den konto, hvortil ejeren har indskudt private midler, og som ejeren frit kan 

hæve fra efter at overskuddet er hævet i virksomheden. Såfremt denne konto er positiv, 

adskilles den ikke fra de øvrige. Er den derimod negativ, er det er udtryk for, at ejeren måske 

har medtaget privat gæld. Kontoen må således ikke være negativ, og er den det, skal denne 

negative saldo indfries kontant inden omdannelsen.  

Omdannelse skal være foretaget senest 6 måneder efter regnskabsafslutning 

Ifølge VOL § 2 stk. 1. nr. 6 skal omdannelsen være gennemført senest 6 måneder efter 

regnskabsafslutningen. 

Udover ovenstående krav følger der flere krav nedenfor. 

4.2.1.2. Metode 

En skattefri virksomhedsomdannelse kan foretages af en enkeltmandsvirksomhed, såfremt denne 

personligt ejede virksomhed er omfattet af bestemmelserne i PSL § 4. stk. 1, nr. 10, 12 eller 13. 

Den skattefrie metode kan anvendes til enten et nystiftet selskab eller et allerede eksisterende 

selskab.  

Hvis det vælges at omdanne til et eksisterende selskab, er det en forudsætning, at selskabet 

skal være stiftet på omdannelsesdatoen, og at selskabet ikke forud for denne 
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transaktion/stiftelse har haft erhvervsmæssigt aktivitet, altså skal kapitalselskabet være stiftet 

med henblik på at anvendes til omdannelse, samt at kapitalen har stået som kontant 

indestående uden hæftelserne i et pengeinstitut.19 

Omdannelsesdagen og regnskabsperiode 

I forbindelse med en skattefri omdannelse er det et krav i henhold til VOL § 3. stk. 1, at 

omdannelsesdagen er den dag, der følger efter status for seneste aflagte regnskab. Dvs. at hvis 

regnskabsåret for enkeltmandsvirksomheden er 31.december regnskab, så skal 

omdannelsesdagen være d. 1. januar. 

Selskabets første regnskabsår skal vare i 12 måneder fra omdannelsesdagen, jf. ovenfor 

eksempelvis d. 1. januar, dog kan regnskabsperioden, når omdannelse sker til et eksisterende 

selskab, starte ved stiftelsesdatoen, såfremt regnskabsperioden ender 12 måneder efter 

omdannelsesdatoen. 

Anskaffelsessum 

Anskaffelsessummen på de anparter eller aktier, som indehaveren af den personligt drevne 

virksomhed erhverver i forbindelse med den skattefrie omdannelse, skal opgøres efter 

bestemmelser i VOL § 4 stk. 2-4. 

Som nævnt under pkt. 3.1.2.1, kan anskaffelsessummen ved den skattefrie omdannelse ikke 

være negativ, dette er samme situation som indskudskontoen, denne kan ved en omdannelse 

heller ikke være negativ. Det er muligt at indfri den negative indskudskonto i forbindelse med 

omdannelse, således at der ikke opstår ulovligt lån og dermed en politianmeldelse af ejeren 

allerede ved stiftelsen af selskabet.  

I forbindelse med overdragelsen skal de gevinster eller tab på virksomhedens aktiver eller 

passiver, som overdrages til selskabet, ikke indgå i den skattepligtige indkomst for ejeren, der 

har den personligt drevne virksomhed, jf. VOL § 4 stk. 1 og ifølge successionsprincippet. 

Driver ejeren flere virksomheder i virksomhedsskatteordningen, behøver han/hun ikke at 

omdanne alle virksomhederne. Man kan således frit vælge hvilken eller hvilke virksomheder, som 

ønskes omdannet. Dog skal man være opmærksom på bestemmelserne i VOL § 2 stk. 1 pkt. 5. 

Såfremt virksomhedsordningen har været anvendt tidligere, er det en betingelse, hvis der er 

negativ anskaffelsessum, at ejeren samlet omdanner virksomhederne.  

                                             
 

19 VOL § 1 stk. 2. 
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Åbningsbalance 

Som tidligere nævnt er det et krav i forbindelse med en virksomhedsomdannelse, at der 

udarbejdes en åbningsbalance. I åbningsbalancen skal der hensættes udskudt skat, uanset 

bestemmelserne i ÅRL. Udskudt skat er den regnskabsmæssige og skattemæssige forskel på 

værdierne i balancen og udgør den skat, som det forventes, der skal afregnes i fremtiden, når 

forskellene bliver udlignet, enten via salg af enkelte aktiver eller passiver eller ved afståelse af 

aktier/anparter.  

Mulighed for at omdanne med tilbagevirkende kraft 

Ved en omdannelse efter den skattefrie metode kan omdannelsen ske med tilbagevirkende kraft 

for en 6 måneders periode. En omdannelse med tilbagevirkende kraft skal ske tilbage til 

omdannelsesdatoen, som tidligere beskrevet under afsnit 3.1.1. En skattefri omdannelse kan 

som tidligere nævnt både ske til et nystiftet selskab og til et eksisterende selskab. 6-

månedersreglen skal ses i forhold til stiftelsestidspunktet, når man omdanner til et nyt selskab, 

og til overdragelsestidspunktet, når man omdanner til et eksisterende selskab20. 

4.2.1.3. Skattemæssige konsekvenser 

Som tidligere nævnt sker en skattefri virksomhedsomdannelse ved succession, hvor selskabet 

indtræder i indehaverens skattemæssige stilling. Når en omdannelse sker på denne måde, vil der 

på omdannelsestidspunktet ikke opstå nogen skattemæssig konsekvens for ejeren. Denne vil 

først komme, hvis/når selskabet afstås. Når man omtaler de skattemæssige konsekvenser, er det 

vigtigt at slå fast, at hvis en skattefri omdannelse foretages med tilbagevirkende kraft, så 

opgøres den skattemæssige anskaffelsessum på baggrund af de på omdannelsesdagen gældende 

skatteregler.  

Når omdannelsen foretages ved succession, bliver den egentlige anskaffelsessum også selskabets 

anskaffelsessum. Det betyder i teorien, at selskabet overtager de skattemæssige afskrivninger 

mv. Hvis selskabet i forbindelse med omdannelse har overtaget gæld eller øvrige fordringer, som 

ikke vil udløse beskatning eller fradrag hos ”ejer”, skal disse - uanset andre regler - anses for 

anskaffet til kursværdien på omdannelsesdagen jf. VOL § 6 stk. 1. 

Har ”ejer” erhvervet et aktiv eller et passiv i virksomhedsregi som led i spekulationshenseende 

eller i næring, skal selskabet ved afståelse af dette aktiv eller passiv beskattes efter 

skattereglerne på erhvervelsestidspunktet jf. VOL § 6 stk. 2. 

                                             
 

20 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 74. 
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Har ”ejer” forud for omdannelsen medregnet urealiserede gevinster eller tab på gæld/fordringer 

i den skattepligtige indkomst, så skal selskabet fortsætte med at gøre dette ved dennes 

opgørelse af den skattepligtige indkomst jf. VOL § 6 stk. 3. 

Har virksomheden ved udarbejdelse af seneste årsrapport inden omdannelsesdatoen ikke 

udnyttede fradragsberettigede tab på aktier eller andre værdipapirer, kan disse ikke fremføres 

til selskabet, uanset de gældende regler i aktieavancebeskatningslovens § 13 A, stk. 2. 

Har ”ejer” i sin personligt drevne virksomhed haft opsparet overskud, kan dette beløb netto 

(fratrukket skatten) modregnes i opgørelsen af aktiernes/anparternes anskaffelsessum. Det er 

tidligere nævnt, at anskaffelsessummen ikke kan være negativ ved en skattefri omdannelse, til 

denne regel findes en undtagelse, og den kan komme i spil, såfremt ejer i de forudgående år har 

anvendt VSO, da det hermed er muligt at have en negativ skattemæssig anskaffelsessum. 

4.3. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

I modsætning til en skattefri omdannelse, som foretages ved succession, så foretages en 

skattepligtig omdannelse ved afståelse. Det betyder, at en omdannelse efter 

afståelsesprincippet skal ses som om virksomhedens aktiver og passiver bliver solgt til en 

tredjemand. Altså skal virksomhedens balance opgøres til handelsværdi. Som konsekvens af 

valget af den skattepligtige omdannelse skal skatten afregnes i forbindelse med 

afståelsen/omdannelsen. Dette påvirker så det nystiftede selskabs anskaffelsessum positivt, 

således at afståelsesværdien bliver anskaffelsessummen på det nye selskab. 

4.3.1.1. Betingelser og krav 

Der er modsat den skattefrie omdannelsesmetode ikke nogen begrænsning eller regler om, hvem 

der må foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse. Det eneste krav er, at den 

skattepligtige omdannelse udelukkende kan finde sted, hvis der findes en virksomhed i 

skattemæssig henseende. 

4.3.1.2. Metode 

Der skal i en skattepligtig virksomhedsomdannelse udarbejdes de i opgaven tidligere nævnte 

dokumenter i henhold til gældende lov. 

Dog skal vederlaget, som modtages ved omdannelsen, bestå i aktier eller anparter, og yderligere 

kan vederlaget bestå af et stiftertilgodehavende, som opstår ved udarbejdelse af 

åbningsbalancen. Et stiftertilgodehavende anses normalt for at være et 

anfordringstilgodehavende, og det skal forrentes jf. Ligningsloven § 2. 
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Den personligt drevne virksomhed kan endvidere omdannes til både et nystiftet selskab eller et 

eksisterende selskab. Virksomhedsomdannelsen kan have både fremadrettet virkning eller være 

med tilbagevirkende kraft jf. SEL § 4 stk. 4., som uddybes nedenfor. 

Omdannelse med tilbagevirkende kraft 

En skattepligtig omdannelse med tilbagevirkende kraft kan - modsat en skattefri - udelukkende 

foretages til et nyt selskab. 

Det er også et krav, at ”ejer” ved omdannelse med tilbagevirkende kraft bliver den ultimative 

ejer af det nye selskab. Yderligere er det er krav, at skæringsdatoen for omdannelsen ligger 

efter sidste regnskabsår, samt at skæringsdatoen samtidig bliver primodato for selskabets 

regnskabsperiode. 

Ligesom i den skattefrie omdannelse vil skæringsdatoen for omdannelse også her komme til at 

ligge før selve stiftelsen af det nye selskab, men som gældende regler for den skattefrie kan en 

skattepligtig omdannelse også foretages med 6 måneders tilbagevirkende kraft.  

Omdannelse med fremadrettet virke 

Der foreligger ingen lovgivningsmæssige begrænsninger i forhold til at foretage en omdannelse 

med fremadrettet virkning. Dette kan endvidere ske til både et nystiftet eller et eksisterende 

selskab. 

4.3.1.3. Skattemæssige konsekvenser 

De skattemæssige konsekvenser ved en skattepligtig omdannelse er, at beskatning hos ejer sker, 

når han/hun realiserer enten en gevinst eller et tab, når han/hun ”afstår” virksomheden til 

selskabet. Gevinsten eller tabet medtages i den skattepligtige indkomst som aktieindkomst i det 

år, hvor omdannelsen er foretages. 

Hvis omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft, så er det handelsværdien på skæringsdatoen 

som danner grundlag for det nystiftede selskabs anskaffelsessum og ejerens afståelsessum. Dog 

skal man ved en omdannelse med tilbagevirkende kraft være opmærksom på, at det er de 

gældende skatteregler på stiftelsestidspunktet, som skal anvendes til at opgøre 

afskrivningsgrundlaget på de af virksomhedens aktiver, som skal indgå i den skattepligtige 

indkomst.  

Såfremt omdannelsen foretages med fremadrettet virkning, vil skæringsdatoen og 

stiftelsesdatoen være den samme, og handelsværdien vil blive opgjort efter de gældende regler 

på dette tidspunkt. 
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4.4. Skattefri kontra skattepligtig virksomhedsomdannelse 

De væsentligste forskelle på de to omdannelsesmetoder ligger i navnet skattefri/skattepligtig. 

Ved den ene metode afregnes skatten efter afståelsesprincippet og altså i samme indkomstår 

som omdannelsen, hvorimod der ved den skattefri foretages succession, og skatten afregnes 

altså først, når man sælger virksomheden eller afstår de aktiver eller passiver, hvortil skatten 

knytter sig. 

Hovedelementet i en skattefri virksomhedsomdannelse er, at man ikke skal straffes ved at drive 

virksomheden videre i selskabsform frem for at fortsætte privat. Ligesom man i sin tid har givet 

virksomhedsejerne muligheden for at drive virksomhed med VSO, altså give de personligt drevne 

virksomheder de samme muligheder, som hvis virksomheden var drevet i selskabsform. Derfor 

giver man enkeltmandsvirksomhederne muligheden for at omdanne, når det er fundet 

hensigtsmæssigt og uden kontant afregning i indkomståret. Nedenfor er oplistet nogle forhold, 

der taler for en skattepligtig virksomhedsomdannelse: 

- Der er begrænsede/uvæsentlige avancer på anlægsaktiverne 

- Den opgjorte goodwill er uvæsentlig 

- Selskabet har likviditet til at udbetale det i åbningsbalancen opgjorte 

stiftertilgodehavende skattefrit til ejeren, således at han kan betale skatten ved 

afståelse af virksomheden 

Forhold, der taler for at foretage en skattefri omdannelse, er: 

- Der forekommer store opsparede overskud i VSO 

- Der er opgjort en væsentlig goodwill 

- Der er store avancer på anlægsaktiverne 

4.5. Udarbejdelse af åbningsbalance 

I forbindelse med en omdannelse skal der fastsættes en handelsværdi for alle virksomhedens 

aktiver og passiver. Denne fastsættelse skal foretages både ved en skattefri og en skattepligtig 

omdannelse. Handelsværdien vil som oftest være identisk med den regnskabsmæssige værdi.  

Handelsværdien skal anvendes til udarbejdelse af åbningsbalancen, som indgår i den påkrævede 

vurderingsberetning.  

Aktiver og passiver skal indgå til handelsværdi, da det er denne værdi, som selskabet erhverver 

aktiver og passiver til.  
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Regnskabsmæssigt er der ikke nogen forskel på, om man vælger en skattefri eller skattepligtig 

omdannelsesmetode. Eneste forskel er i opgørelsen af egenkapitalen. Nedenfor vil de mest 

almindelige regnskabsposters regnskabsmæssige behandling blive gennemgået.  

4.5.1. Regnskabsmæssig værdiansættelse af regnskabsposter i henhold skattefri og 

skattepligtig omdannelse. 

4.5.1.1. Goodwill 

Goodwill skal værdiansættes ud fra et skøn, da goodwill ved en omdannelse ikke er et beløb, der 

kan fastsættes ud fra direkte dokumentation eller en fast procedure.  

For at vurdere goodwill bør man undersøge, om der foreligger en branchekutyme, som kan 

anvendes til fastsættelse af værdien af goodwill. Hvis der ikke forefindes en branchekutyme, så 

må fastsættelsen af goodwill ske med udgangspunkt i SKATs vejledning for værdiansættelse i 

TSSCIR 2000-10. 

4.5.1.2. Grunde og bygninger 

Grunde og bygninger værdiansættes til seneste offentlige ejendomsvurdering, der er gældende 

på omdannelsesdatoen. Dog kan fast ejendom opgøres til en handelsværdi, som ville være 

prisen, hvis ejendommen blev handlet mellem to uafhængige parter. 

4.5.1.3. Driftsmidler 

Handelsværdien for driftsmidler er som oftest den samme værdi som den regnskabsmæssige 

værdi. Dette forudsætter, at virksomheden har foretaget afskrivninger på driftsmidlerne, og at 

disse afskrivninger er foretaget ud fra en realistisk vurdering vedrørende driftsmidlernes levetid 

og værdi21. 

4.5.1.4. Igangværende arbejder 

Handelsværdien af igangværende arbejder fastsættes ved brug af en beregning, som foretages 

på baggrund af de igangværende arbejders kostpris med tillæg af bruttoavanceprocenten.  

Dette er dog ikke den eneste mulighed for opgørelse til handelsværdi, man kan også foretage et 

skøn over handelsværdien. I dette skøn skal der tages højde for færdiggørelsesgraden og prisen 

for færdiggørelse22. 

                                             
 

21 Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 24. 
22 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 34. 
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4.5.1.5. Varelager 

Lagerets handelsværdi fastsættes typisk til anskaffelsessummen, dette vil som udgangspunkt 

være indkøbsprisen eller fremstillingsprisen. Det er dog muligt at foretage en nedskrivning af 

lageret regnskabsmæssigt, for eksempelvis ved at korrigere for ukurante varer. Dette vil betyde, 

at handelsværdien vil være lig med den regnskabsmæssige værdi. 

4.5.1.6. Debitorer 

Handelsværdien af debitorer er på normal vis fastsat til den regnskabsmæssige værdi. 

Urealiseret tab, som vil fremgå som hensat til tab på debitorer, kan fragå i handelsværdien, 

såfremt denne nedskrivning følger gældende regler og vil kunne fradrages i ejerens indkomst fra 

hans personligt drevne virksomhed.23 

4.5.1.7. Værdipapirer 

Værdipapirernes handelsværdi opgøres til kursværdien på statustidspunktet, som hovedregel vil 

dette også være den regnskabsmæssige værdi. 

4.5.1.8. Likvide beholdninger 

Likvidernes handelsværdi opgøres til kontant indestående på statustidspunktet, som hovedregel 

vil dette også være den regnskabsmæssige værdi. 

4.5.1.9. Gæld 

Handelsværdien af virksomhedens gæld opgøres til gældens kursværdi24. Hvis kursværdien på 

gælden ikke svarer til den fastsatte værdi på virksomheden aktiver, kan man i en skattepligtig 

omdannelse korrigere for forskellen via et stiftertilgodehavende.  

4.5.1.10. Egenkapital 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Når man foretager en skattefri virksomhedsomdannelse, så skal værdien af anparterne/aktierne 

som minimum udgøre kapitalkravet i den valgte selskabsform. 

Værdien af anparterne/aktierne skal udgøre hele vederlaget, dvs. at der ikke også må være et 

kontant vederlag udover anparter/aktier. Hvis vederlaget er større end minimumkapitalkravet, 

så skal selskabet stiftes til overkurs. 

                                             
 

23 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 34. 
24 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Nygaard & Lars Wøldike, 2. udgave, 1.oplag 2003 Forlaget 
Thomsen A/S side 37. 



24 
 
 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Når man foretager en skattepligtig virksomhed omdannelse, skal værdien af anparterne/aktierne 

i lighed med den skattefrie som minimum udgøre kapitalkravet. 

I modsætningen til den skattefrie, så kan ejeren, såfremt vederlaget overstiger 

minimumskravet, selv vælge, om der skal omdannes med stiftertilgodehavende, eller om det 

skal ske til overkurs. 

På baggrund af de ovenstående forklaringer af opgørelsesmetoden for de regnskabsmæssige 

værdier vil det nu være muligt at udarbejde den regnskabsmæssige del af åbningsbalancen for 

det nye kapitalselskab. Som tidligere nævnt er dette et krav, men vi er dog ikke helt i mål, for 

vi skal også havde opgjort den skattemæssige åbningsbalance for kapitalselskabet, som vil blive 

gennemgået nedenfor. 

4.5.2. Skattemæssig værdiansættelse af regnskabsposter i henholdsvis skattefri og 

skattepligtig omdannelse 

Som ovenfor beskrevet er der ikke den helt store forskel på handelsværdien og den 

regnskabsmæssige værdi. Derimod sker de store forskelle i behandlingen på den skattemæssige 

del. Også på den regnskabsmæssige behandling vil den skattemæssige behandling blive 

gennemgået regnskabspost for regnskabspost.  

Når man skal værdiansætte aktiver i en omdannelsessituation, er det vigtigt at kende begrebet 

to uafhængige parter, da al værdiansættelse skal foretages, som om der var sket handel mellem 

to uafhængige parter, hvilket vil sige handel mellem to ikke interesseforbundne parter. Man har 

ellers har mulighed for at påvirke prisen i den retning, man gerne vil, for at gøre en 

anskaffelsessum højere eller lavere, hvad end det er en skattefri eller skattepligtig omdannelse, 

man skal foretage. 

Ligningsmyndigheden har, som følge af at en virksomhedsomdannelse ikke er en handel mellem 

to uafhængige parter, mulighed for at kunne foretage kontrol af virksomhedens værdi og 

foretage reguleringer hertil, såfremt de ikke er enige i de handlede værdier. 

Ligningsmyndigheden vil blandt andet påse, at betingelserne for en skattefri omdannelse er 

opfyldt, og i den forbindelse foretages der en fastsættelse af aktiernes/anparternes 

anskaffelsessum ud fra reglerne i VOL § 4. stk 2-3. Såfremt ligningsmyndighedernes regulering til 

anskaffelsessummen resulterer i, at denne bliver negativ, jf. tidligere afsnit, må 

anskaffelsessummen ikke være negativ. Så er det ikke ens betydning med, at omdannelsen bliver 
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skattepligtig, ejeren skal blot udligne denne negative anskaffelsessum ved kontant overførsel, så 

den udgør minimum kr. 0. 

Hvis ligningsmyndighederne mener, at værdien er fastsat for højt, kan en konsekvens være, at 

værdien konkluderes at være maskeret udbytte, og dermed skal denne værdi beskattes som 

aktieindkomst.25 

Fastsættes værdierne for lavt, vil konsekvensen for ejer være en for lav anskaffelsessum og 

dermed en højere beskatning ved afståelse.  

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi af aktiver og passiver skal i en skattefri omdannelse anvendes til at 

opgøre den udskudte skat, som skal afsættes i åbningsbalancen - uanset bestemmelser i ÅRL. 

Yderligere skal den udskudte skat bruges til at beregne den skattemæssige anskaffelsessum for 

aktierne/anparterne. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi af aktiver og passiver skal i en skattepligtig omdannelse anvendes til 

at opgøre ejers fortjeneste i forbindelse med afståelse af virksomheden. 

4.5.2.1. Goodwill 

Goodwill er retsligt defineret som værdien af de til virksomheden tilknyttede kunder, 

forretningsforbindelser, opbyggede renommeer, varemærker o. lign. Goodwill er altså tilknyttet 

virksomheden og kan ikke knytte sig til en person, jf. SKATs definition på goodwill. 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi af goodwill fastsættes til handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

fortjeneste. Når der foretages succession, og selskabet indtræder i ejerens skattemæssige 

stilling med hensyn til anskaffelsessummen og anskaffelsestidspunktet, vil goodwill have en 

skattemæssig værdi på kr. 0. 

Er forskellen mellem den regnskabsmæssige værdi og den skattemæssige værdi i 

åbningsbalancen jf. ovenstående kr. 0, skal der i åbningsbalancen afsættes udskudt skat.  

                                             
 

25 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 47. 
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Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

I en skattepligtig omdannelse er det muligt at overdrage enkeltaktiver. Det er dog en betingelse 

i en skattepligtig omdannelse, at det er hele virksomheden, som overdrages, og ikke 

enkeltaktiver, ellers kan goodwill ikke indregnes som et aktiv.  

Den skattemæssige værdi af goodwill skal fastsættes til den kontantomregnede handelsværdi.  

Det nystiftede selskab kan hermed aktivere goodwill, da der er tale om køb af en virksomhed og 

dennes goodwill (merpris), som derefter skal afskrives over 7 år. 26 

4.5.2.2. Grunde og bygninger 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi af grunde og bygninger bliver fastsat til den skattemæssige værdi, som 

var gældende i den personligt drevne virksomhed. Selskabet succederer i ejerens skattemæssige 

stilling, og der foretages derfor ikke beskatning af de genvundne afskrivninger på bygninger eller 

installationer eller fortjeneste på ejendommen. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi af grunde og bygninger skal fastsættes til den kontantomregnede 

handelsværdi.  

I forbindelse med afståelsen af en ejendom 

 skal der for ejendommen opgøres en fortjeneste eller et tab hos ejeren. Opgørelsen af denne 

skal foretages efter reglerne i EBL § 4 stk. 1, som fastslår, at fortjenesten skal opgøres som 

forskellen med afståelsessummen, opgjort efter § 4 stk. 4, og anskaffelsessummen efter § 4 stk. 

2 eller 3, reguleret for EBL § 5 eller § 5a. 

Ejeren skal beskattes af avancerne plus de genvundne afskrivninger, mens selskabets 

skattemæssige værdi bliver handelsværdien med undtagelse af grunden, da denne ikke er 

afskrivningsberettiget.  

4.5.2.3. Driftsmidler 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes til handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

fortjeneste.  

                                             
 

26 AL § 40 stk. 1 
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Ejeren skal i forbindelse med opgørelse af tab eller gevinst på driftsmidlerne kun medtage 90 % 

af fortjenesten eller tabet i henhold til AL § 9. stk. 4. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes til den skattemæssige værdi på driftsmidler som før 

omdannelsen. Fortjenesten eller tabet ved afståelse af virksomheden bliver beregnet som 

handelsværdi fratrukket skattemæssig værdi og beskattes hos ejer i omdannelsesåret. 

4.5.2.4. Igangværende arbejder 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi af igangværende arbejder sker som handelsværdien fratrukket den 

skattepligtige fortjeneste i forbindelse med omdannelsen. 

Handelsværdien skal opgøres på omdannelsesdatoen, også selv om omdannelsen sker med 

tilbagevirkende kraft27. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes, i lighed med den regnskabsmæssige, til handelsværdien 

ved skattepligtige omdannelse, en eventuel gevinst eller et eventuelt tab beskattes hos ejeren i 

forbindelse med omdannelsen. 

4.5.2.5. Varelager 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes til handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

fortjeneste. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes, i lighed med den regnskabsmæssige, til 

anskaffelsessummen. Den regnskabsmæssige værdiansættelse er derfor lig den skattemæssige. 

4.5.2.6. Debitorer 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes til handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

fortjeneste. 

                                             
 

27 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 80. 
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Debitorernes skattemæssige værdi vil som hovedregel svare til den bogførte værdi. Denne værdi 

er handelsværdien fratrukket skattemæssige nedskrivninger såsom tab på debitorer mv. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes, i lighed med den regnskabsmæssige, til handelsværdien. 

Den regnskabsmæssige værdiansættelse er derfor lig den skattemæssige.  

4.5.2.7. Værdipapirer 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes til handelsværdien, som er kursværdien. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes, i lighed med den regnskabsmæssige, til handelsværdien. 

Den regnskabsmæssige værdiansættelse er derfor lig den skattemæssige.  

4.5.2.8. Likvide beholdninger 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes til handelsværdien, som er kursværdien. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Den skattemæssige værdi fastsættes, i lighed med den regnskabsmæssige, til handelsværdien. 

Den regnskabsmæssige værdiansættelse er derfor lig den skattemæssige.  

4.5.2.9. Gæld 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Gæld skal værdiansættes til kontantomregning, dvs. der skal ske kursregulering af 

prioritetsgæld. 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Gælden skal værdiansættes til kursværdi i lighed med den skattefri, dvs. at prioritetsgæld skal 

kursreguleres til den gældende kurs på omdannelsesdatoen, mens øvrig gæld overdrages til 

kontantværdi. Denne vil da være lig kursværdien.28 

                                             
 

28 ”Skattefri virksomhedsomdannelse”, Jan Børjessen, 2005. Magnus Informatik A/S side 36. 
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4.5.2.10. Egenkapital 

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Ved en skattefri omdannelse sker der ikke beskatning hos ejer, når virksomheden overdrages til 

selskabet. Som følge af dette skal den skattemæssige anskaffelsessum på aktierne/anparterne, 

som ejeren modtager som vederlag, opgøres efter de gældende regler i VOL § 4, stk. 2-3. Dette 

skyldes, at den skat, som ikke betales ved overdragelsen, skal skattemyndighederne sikre bliver 

beskattet ved afståelsen. 

Aktierne/anparternes skattemæssige anskaffelsessum fastsættes til den skattemæssige værdi. 

Denne værdi opgøres jf. ovenstående som handelsværdien fratrukket den skattepligtige 

fortjeneste, altså den fortjeneste, ejeren ville have fået, såfremt han havde afstået 

virksomheden. 

Hvis omdannelse sker til et allerede eksisterende selskab, skal anskaffelsessummen for dette 

selskab tillægges den skattemæssige anskaffelsessum jf. VOL § 4, stk. 3. 

Den skattepligtige fortjeneste skal fragå handelsværdierne, når værdi af anskaffelsessummen 

skal findes, dette skyldes, at man vil sikre, at fortjenesten bliver beskattet, når ejer afstår 

aktierne/anparterne. Så ejeren ikke er bedre stillet, end hvis der var foretaget en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse, hvor fortjenesten blev beskattet med det samme. 

Som tidligere beskrevet i opgaven må anskaffelsessummen på aktierne/anparterne ikke være 

negativ. Såfremt denne alligevel bliver negativ, når den bliver opgjort efter VOL § 4, stk. 2-3 

eller VSL § 16, stk. 1 eller § 16a, stk. 3, skal det negative beløb medregnes i den skattepligtige 

fortjeneste, når aktierne/anparterne afstås.  

Hvis ejeren tidligere har drevet virksomhed under virksomhedsskatteordningen og i den 

forbindelse har et opsparet overskud, så er det muligt i en skattefri omdannelse at anvende det 

indestående beløb på kontoen til at mindske aktiernes/anparternes skattemæssige 

anskaffelsessum. Vælger ejer at foretage denne metode, så realiseres virksomhedsskatten for 

det opsparede overskud. Hvis der kun vælges en del af indeståendet på kontoen for opsparet 

overskud, eller hvis man ikke anvender noget af indeståendet til at gøre anskaffelsessummen 

mindre, så kommer den resterende del af det opsparet overskud eller det hele til beskatning 
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med tillæg af virksomhedsskatten. Dette medregnes i den personlige indkomst i 

omdannelsesåret.29 

Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Aktiernes/anparternes skattemæssige anskaffelsessum, som ejeren modtager som betaling i 

forbindelse med omdannelsen, svarer til værdien af den i åbningsbalancen beregnede 

egenkapital. 

Anskaffelsessummen svarer som oftest til minimumskravet, altså minimumskravet for kapitalen i 

et selskab.  

Hvis vederlaget overstiger kapitalkravet, kan ejer altid indregne et stiftertilgodehavende, som 

modsvarer forskellen mellem kapitalkravet og vederlaget. Dette tilgodehavende er skattefrit, 

når det indfries, idet ejeren blev beskattet af fortjenesten ved afståelsen til selskabet.  

Når stiftertilgodehavendet er udbetalt, vil fremtidige udbetalinger fra selskabet til ejeren skulle 

foregå som eventuel løn, hvis der modsvares et arbejde, ellers som udlodning af udbytte.  

Stiftertilgodehavender anvendes oftest i de situationer, hvor skattebetalingen er af betydelig 

karakter, hvorfor ejeren, i stedet for at skulle optage lån til finansiering af skatten, kan indfri sit 

tilgodehavende. 

Hvis det er et meget likvidt selskab, er en anden metode, at man aftaler afdrags- og rentevilkår 

for stiftertilgodehavendet, hvorved man kan få et skattemæssigt nedslag på tilgodehavende til 

kurs 80. Dette kursnedslag skal fordeles forholdsmæssigt på de ikke likvide midler, og man vil 

derfor reducere avancerne, hvilket medfører en lavere beskatning af aktiverne. 

4.6. To-do-liste 

Nedenfor er udarbejdet en udtømmende liste for, hvordan en virksomhedsomdannelse foregår i 

praksis, når man har besluttet sig for, at der skal foretages en omdannelse, samt hvilken. 

4.6.1. Udpegning af vurderingsmænd 

Først skal der i henhold til SEL § 37 udpeges en eller flere uvildige, sagkyndige vurderingsmænd. 

Dette er som oftest godkendte revisorer. 

                                             
 

29 VOL § 16 stk. 1 
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4.6.2. Stiftelsesdokument 

Herefter skal selskabet bede advokaten om at udarbejde stiftelsesdokumentet, som skal 

indeholde selskabets vedtægter og som skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i SEL 

§ 26. 

Stiftelsesdokumentet skal indeholde bestemmelser om de forhold, der er beskrevet i SEL § 27. 

Det er oftest advokaten, som udarbejder dette.  

4.6.3. Vedtægter 

I samme omgang som udarbejdelsen af stiftelsesdokumentet skal selskabet udarbejde 

vedtægter, som skal indeholde de i SEL § 28 beskrevne bestemmelser. Det er som oftest 

advokaten, som udarbejder disse. 

4.6.4. Vurderingsberetning med åbningsbalance 

Den i punkt 1 udvalgte vurderingsmand skal under omdannelsen udarbejde en 

vurderingsberetning til brug for generalforsamlingen. Denne vurderingsberetning skal som 

minimum indeholde bestemmelserne i SEL § 36 stk. 1. 

Vurderingsberetningen skal indeholde en åbningsbalance uden forbehold. Såfremt 

kapitalselskabet er underlagt revisionspligt, skal vurderingsberetningen være påtegnet af en 

revisor uden forbehold jf. SEL § 36 stk. 3, og den må ikke være foretaget 4 uger efter 

generalforsamlingen jf. SEL § 36 stk. 2. Det er revisor, som udarbejder denne. 

4.6.5. Hensættelse til senere hævning 

Såfremt ejeren af den personlige virksomhed har beløb til senere hensat hævning, så skal dette 

beløb medtages som en forpligtelse eller egenkapital i åbningsbalancen. Hvis beløbet ikke 

medtages som egenkapital skal det være udlignet inden stiftelsen jf. VOL § 2 stk. 2. 

4.6.6. Negativ indskudskonto 

Såfremt ejeren af den personlige virksomhed har en negativ indskudskonto, så skal denne konto 

være udlignet inden stiftelsen jf. VOL 2. stk. 5. 

4.6.7. Stiftelse af selskab 

Stiftelsen af det nye selskab sker på dette tidspunkt i forløbet og senest 6 måneder efter sidste 

regnskabsafslutningsdato jf. VOL § 2 stk. 6. Dette foretages typisk af advokaten, der udfylder de 

sædvanlige basisoplysninger på webreg, såsom hvem der er stifter, selskabets navn, binavn, 

adresse, formål etc. Når disse er udfyldt, uploader vurderingsmanden (oftest revisor) 

stiftelsesdokument og vedtægterne, og herefter vil selskabet være stiftet.  
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4.6.8. Aktie-/anpartshaverfortegnelse 

I henhold til SEL § 50 skal selskabet hurtigst muligt efter stiftelse oprette en fortegnelse over 

samtlige aktionærer/anpartshavere. Det vil typisk være revisor eller advokat, som udarbejder 

denne.  

4.6.9. Opgørelse af den skattemæssige anskaffelsessum 

På dette tidspunkt i forløbet er selskabet stiftet og åbningsbalancen udarbejdet, hvilket giver 

anledning til at den skattemæssige anskaffelsessum skal opgøres. Denne opgøres som 

handelsværdien fratrukket den skattepligtige fortjeneste. 

Denne anskaffelsessum må ikke være negativ, medmindre stifteren har anvendt 

virksomhedsordningen, i det tilfælde kan man modregne det netto opsparede overskud i 

aktiernes/anparternes anskaffelsessum. Det er typisk revisor, som udarbejder denne opgørelse. 

4.6.10. Indsendelse af stiftelsesdokumenter mv. 

På dette tidspunkt i forløbet er vi ”færdige” med stiftelsen af selskabet og omdannelsen, og vi 

skal her i henhold til VOL § 2 stk. 1. nr. 7 fremsende dokumenterne til SKAT. I denne 

fremsendelse skal medsendes stiftelsesdokument, vedtægter, vurderingsberetning med 

åbningsbalance, opgørelse over aktierne/anparternes skattemæssige anskaffelsessum, 

dokumenter for registrering hos Erhvervsstyrelsen samt en aktie-/anpartshaverfortegnelse. Det 

er typisk advokaten, som foretager dette, da han oftest er ene om at have samlet alle 

underskrifter. 

4.6.11. Moms- og skattetil- og afmelding mv. 

Selskabet skal tilmeldes moms senest 8 dage før virksomhedens start jf. momsloven § 47 stk. 5., 

og den ophørende virksomhed skal i samme forbindelse afmeldes fra moms. Hvis det antages, at 

virksomheden omdannes pr. 30.06., så skal momsen for 1. og 2. kvartal angives i den ophørende 

virksomheds CVR-nummer, og momsen skal afmeldes for dette CVR-nummer pr. 30.06. Herefter 

skal selskabet angive moms i det nye CVR-nummer for 3. og 4. kvartal. 

4.6.12. Meddelser til omverdenen 

Når der er sket registrering af et nyt selskab, skal omverdenen have besked herpå; det vil være 

pengeinstitutter, som skal have besked, således at årsopgørelsen fremadrettet foretages 

korrekt, og der ikke opstår fejl i, hvilke konti og værdipapirer der tilhøre den private del og 

selskabet. 

Yderligere skal der ske omregistrering af biler og skøder på ejendommene. Andre, som kunne 

være interessenter, er kunder, leverandører, forsikringsselskabet, telefon selskabet og 
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postkontoret, og man skal huske at ændre adressehoved på e-mails, firmastempler, 

lærlingekontrakter, medarbejderkontrakter samt fakturaer.  

4.6.13. Ændring af forskudsopgørelse for stifter 

Midt i forløbet er stifteren ikke længere selvstændig, da han nu er ansat som direktør for det 

nystiftede selskab, det vil praktisk sige, at direktørens forskudsopgørelse er forkert, da han ikke 

længere har overskud af virksomhed, men lønindkomst. 

Når man korrigerer forskudsopgørelsen og sætter et nul ind i virksomhedsindkomst og retter 

lønindkomst rubrikken til det beløb, man forventer at skulle have i løn som lønindkomst, så vil 

SKATs systemer herefter automatisk beregne det nye frikort på baggrund af de allerede betalte 

b-skatter (som man har betalt, mens man drev enkeltmandsvirksomhed) og når der efterfølgende 

bliver angivet løn eventuelt via Danløn, Dataløn eller tast-selv-erhverv, så vil der ved rekvirering 

af hovedkortet blive taget højde for det nye frikort med det nye fradrag. 

4.6.14. Fremtidig angivelse af løn 

Når direktøren i fremtiden skal have løn, så skal han, modsat tiden som virksomhedsejer, 

lønangive i henhold til gældende lov og indeholde a-skat og arbejdsmarkedsbidrag i lønnen, før 

den udbetales. Hvis der derimod udbetales løn til direktøren uden indeholdelse af a skat mv., vil 

han stå til ansvar for overtrædelse af kildeskatteloven og arbejdsmarkedsloven, men hvis han 

blot overfører penge til sig selv, som det er muligt i den personlige virksomhed, vil dette blive 

betragtet som en hævning og dermed et ulovlig anpartshaverlån jf. SEL § 367 stk. 1, og det vil 

blive straffet med bødeforlæg af 5 % af hovedstolen, jf. ugeskrift for retsvæsen 1997, side 256. 

4.6.15. Betal revisor- og/eller advokatregning 

Til slut skal man huske at betale revisors og advokats fakturaer for assistance i forbindelse med 

omdannelsen og det efterfølgende rådgivningsforløb vedr. ændring af forskudsopgørelse, opstart 

af løn mv. 
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5. Praktisk eksempel for både skattefri og skattepligtig 

5.1. Intro til Skilte ApS 

Virksomheden, som vil blive anvendt til at beregne omdannelserne igennem, er en 

handelsvirksomhed indenfor skilte og reklamer. Navnet på virksomheden er Skilte ApS, og 

virksomheden drives af Allan Hansen. Allan er 56 år gammel. Virksomheden kører under 

virksomhedsordningen og har de senere år oparbejdet et stort opsparet overskud. Som det også 

kan ses af det skitserede regnskab, så har Allan pr. statusdag ikke de store forpligtelser, hvilket 

hovedsageligt skyldes, at aktiviteten ligger omkring forår og efterår, hvorved alle kreditorer er 

betalt pr. status.  

Ejer har for mange år siden været ansat som skiltetekniker og havde efterhånden fået mod på at 

starte for sig selv. Derfor valgte han at starte sin egen personlige virksomhed efter nogle år som 

tekniker, dette er nu 20 år efter resulteret i, at Allan har skabt en sund forretning. Men han er 

ved at blive ældre, og arbejdet som selvstændig erhvervsdrivende er fysisk hårdt, så han vil 

gerne snart på pension og forventer at trappe langsomt ned for arbejdet, så han inden for en 1-2 

årig periode kan gå pension og leve af sin formue.  

Virksomheden har ultimo 2012 ingen ansatte, det er udelukkende Allan, som producerer og 

sælger skiltene, men han har en gammel samarbejdspartner, som han lejer medarbejdere af i 

spidsperioderne, således at han ikke mister omsætning. Allan har på nuværende tidspunkt 

besluttet sig for, at han vil have sin virksomhed i selskabsform, da han har læst på internettet, 

at hvis han lukker forretningen, så kommer hele hans opsparede overskud til beskatning med det 

samme, og han har ingen anden pension end sin virksomhed.  

Der vil på baggrund af Allans forespørgsel og beslutning blive foretage en gennemgang af 

samtlige regnskabsposter i hans regnskab og behandlingen heraf både regnskabsmæssigt og 

skattemæssigt, yderligere vil beregninger blive vurderet set med rådgiverøjne.  

Som det fremgår af det skitserede regnskab, vil følgende poster blive indregnet i omdannelsen: 

Goodwill, ejendom, driftsmidler, tilgodehavender fra salg, andre tilgodehavender, værdipapirer, 

likvider, leverandørgæld og anden gæld. 

De praktiske beregningerne vil blive gennemgået for Skilte ApS, for både den skattefri og den 

skattepligtige omdannelsesmetode. Det skal oplyses, at ejeren tidligere har valgt at blive 

beskattet efter reglerne i VSO, og regnskabsåret følger kalenderåret med status pr. 31.12 
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Hermed fremgår virksomhedens regnskab i skitseret form for de seneste 3 aflagte regnskabsår. 

Regnskab 2010 2011 2012 
  Kr. Kr. Kr. 
Nettoomsætning 12.934.055 14.015.376 16.117.682 
Vareforbrug 6.428.225 5.606.150 7.188.486 
Andre eksterne omkostninger 2.029.239 3.478.446 3.826.291 
Driftsresultat før afskrivninger 4.476.591 4.930.780 5.102.905 
Lønninger 2.578.648 2.876.457 3.564.876 
Afskrivninger 84.478 84.478 149.522 
Driftsresultat 1.813.465 1.969.845 1.388.507 
Finansielle indtægter 180.338 157.650 207.977 
Finansielle udgifter 14.637 41.772 29.437 
Årets resultat 1.979.166 2.085.723 1.567.047 
    
Aktiver   
Ejendom   2.000.000 
Bil   482.368 
      
Anlægsaktiver   2.482.368 

  
Tilgodehavender fra salg   1.059.580 
Tilgodehavender   1.059.580 
      
Værdipapirer   3.441.531 
      
Likvider   4.957.493 
      
Omsætningsaktiver   9.458.604 
      
Aktiver   11.940.972 
      
Passiver     
      
Egenkapital   9.822.351 
      
Gæld til realkredit   2.000.000 
Langfristede gældsforpligtelser   2.000.000 
      
Leverandørgæld   22.145 
Anden gæld   96.476 
Kortfristede gældsforpligtelser   118.621 
      
Passiver   11.940.972 
Kontrol   0 
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Yderligere er skitseret oplysningerne til virksomhedsordningen pr. 31.12.2012 

Oplysninger til virksomhedsordningen pr. 31.12.2012 

Opgørelse over opsparet overskud   

  Netto Brutto 

 Kr. Kr. 

Opsparet 32% 671.523 987.535 

Opsparet 30% 696.500 995.000 

Opsparet 28% 2.051.644 2.849.506 

Opsparet 25% 4.653.907 6.205.209 

  8.073.574 11.037.250 
 

Indskudskontoen er pr. statusdagen kr. 0. 

5.2. Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

I dette afsnit vil der blive taget hånd om den skattepligtige virksomhedsomdannelse ift. de 

faktiske tal fra vores regnskab. Der vil blive gennemgået en værdiansættelse regnskabsmæssigt 

og skattemæssigt af virksomhedens aktiver og passiver og blive konkluderet på konsekvensen for 

ejeren. 

Som tidligere nævnt foretages en skattepligtig omdannelse efter afståelsesprincippet, dette 

udelukker dog ikke, at vi stadig skal udarbejde en åbningsbalance, på trods af at dette i 

princippet er et helt almindeligt køb og salg af en virksomhed. Denne balance vil have det 

formål at opgøre åbningsværdierne for selskabet.  

Nedenfor vil alle regnskabsposterne blive gennemgået i rækkefølge. 

5.2.1. Goodwill 

Beregningen af goodwill tilknyttet til virksomheden er foretaget i nedenstående opgørelse. 

Goodwill er beregnet i henhold til SKATs cirkulære nr. 44 af 28 marts 2000, da det er vurderet, 

at der ikke forefindes en almen kendt branchekutyme, som vi kan anvende til beregning af 

goodwill. 

Goodwill er en fiktiv/beregnet merværdi af virksomheden, som vi ud af SKATs vejledning kan 

opgøre som det, en eventuel tredjemand vil betale mere for virksomheden.  

Beregningen af goodwill er foretaget på baggrund af de seneste 3 regnskabsår i perioden 2010 til 

2012, regnskaberne er udarbejdet i overensstemmelse med ÅRL, hvorfor resultatet før skat kan 
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anvendes jf. SKAT cirkulære TTS-cirkulære 2000-10 samt C.C.6.4.1.2 Værdiansættelse af 

goodwill30. 

 

Beregning af goodwill 2010 2011 2012 

  Kr. Kr. Kr. 

Resultat 1.979.166 2.085.723 1.567.047 

Reguleringer:   

Løn til medarbejdende ægtefælle - 0 0 0 

Finansielle indtægter - -180.338 -157.650 -207.977 

Finansielle omkostninger +  14.637 41.772 29.437 

Ekstra ordinærer poster -/+ 0 0 0 

Resultat 1.813.465 1.969.845 1.388.507 

    

Vægtning 1 2 3 

  1.813.465 3.939.689 4.165.522 

  9.918.676 

    

Vægtet resultat  1.653.113 

Udviklingstendensen 212.479 

  1.865.591 

    

Driftsherreløn, 50% -694.254 

    

Forrentning af aktiver (3%+2%) 5% -424.972 

    

Sammentælling 746.366 

    

Kapitaliseringsfaktor (8%+2%)  10% 2,7 2.015.187 

    

Beregnet goodwill      2.000.000 
 

Resultaterne før skat for perioderne jf. det skitserede regnskabsskema, 2010 til 2012, er anvendt 

i beregning af goodwill. Først er goodwill reguleret for finansielle indtægter og udgifter. 

Herefter er der foretaget en vægtning af de 3 regnskabsår og divideret med 6, så det 

gennemsnitslige resultat findes. Herefter er udviklingstendens fratrukket for at udligne en 

eventuel konjunktur.  

                                             
 

30 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_6_4_1_2.htm 
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Driftsherrelønnen fremgår ikke af regnskabet, men er opgjort til 50 % af resultatet for 

regnskabsåret 2012. Dette må dog maksimum være 1.000.000 kr. og minimum 250.000 kr.  

Yderligere er der foretaget forrentning af aktiverne fratrukket fremmedaktiver med 

kapitalafkastsats for 2012, som er 2 % tillagt 3 %. 

Til slut er der beregnet en kapitaliseringsfaktor på 2,7. Dette kommer ud af den givende 

procentsats på 10 %, og det er vurderet, at levetiden er 7 år. Dette giver en beregnet goodwill 

på kr. 2.015.187, som bliver rundet ned til 2.000.000 kr. 

Dvs. den regnskabsmæssige værdi af goodwill er kr. 2.000.000, og eftersom der ikke er tilknyttet 

nogen gæld til goodwill, så er den skattemæssige værdi den samme som den regnskabsmæssige.  

For AH betyder dette, at når man arbejder med internt oparbejdet goodwill, har dette ingen 

skattemæssig værdi for ham. Så han skal jf. PSL § 3 beskattes af kr. 2.000.000 som personlig 

indkomst, da han ved omdannelsen bliver beskattet af forskellen mellem handelsværdi og den 

skattemæssige værdi.  

Kapitalselskabet som goodwillen overdrages til, kan både indregne goodwill skattemæssigt og 

regnskabsmæssigt, da man overdrager efter afståelsesprincippet, dvs. at selskabet skal behandle 

goodwill, som om denne var tilkøbt. Afskrivningsloven foreskriver, at goodwill skattemæssigt 

skal afskrives over 7 år herefter.31 

5.2.2. Grunde og bygninger 

Bygningen medtages i omdannelsen, da der ikke er planer om at frasælge ejendommen eller 

lignende. Endvidere så vil AH gerne have al aktivitet med over i selskabet. 

Ejendommen værdiansættes efter TSS-Cirkulære 2000-05. Den seneste offentlige 

ejendomsvurdering lyder på 2.500.000 kr. I samarbejde med AH er denne værdi fundet 

retvisende og realistisk. Det er derfor ikke planlagt at klage over ejendomsvurderingen, som det 

til enhver tid er muligt jf. VURDL § 4. Ejendommen optages derfor i åbningsbalancen til kr. 

2.500.000. Anskaffelsessummen lød tilbage i år 2010 på kr. 2.000.000. 

Når der er tale om en afskrivningsberettiget ejendom, så skal der jf. EBL § 1 stk. 2 foretages to 

opgørelser, en opgørelse af genvundne afskrivninger efter reglerne i afskrivningsloven, og en til 

opgørelsen af ejendomsavancen efter regler i ejendomsavancebeskatningsloven. 

                                             
 

31 AL § 40 stk. 1 
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Den afskrivningsberettigede bygning er anskaffet til kr. 2.000.000, som fordeler sig således, at 

bygningen har en værdi på kr. 1.500.000, og grunden har en værdi på kr. 500.000, og den 

gældende ejendomsvurdering pr. statusdagen viser en ejendomsvurdering på kr. 2.500.000, som 

fordeler sig med kr. 2.000.000 på ejendommen og kr. 500.000. De skattemæssige afskrivninger 

for bygningen ser således ud: 

Genvundne afskrivninger 

Først opgøres de skattemæssige afskrivninger og den skattemæssige værdi, som ser således ud: 

År Ejendom 
Anskaffel-

sessum 

Straks-
afskriv-

ning 

Afskriv-
nings-

grundlag 

Afskriv-
ninger 
primo 

Årets 
afskriv-
ninger % 

Afskriv-
ninger 
Ultimo 

Skatte-
værdi 

2010 Grund 500.000 0 0 0 0 0 0 0 

2010 Ejendom 1.500.000 0 1.500.000 120.000 60.000 4 180.000 1.320.000 

2.000.000 0 1.500.000 120.000 60.000 4 180.000 1.320.000 

 

De genvundne afskrivninger opgøres særskilt. 

Kr. 

Ejendommens handelsværdi jf. ovenfor 2.000.000 

Ejendommens skattemæssige værdi jf. skema 1.320.000 

Fortjeneste 680.000 

 

Fortjeneste her er forskellen mellem den skattemæssige nedskrevne værdi for ejendommen og 

handelsværdien. De genvundne afskrivninger kan højst blive beskattet med de faktiske 

skattemæssige afskrivninger. De faktiske skattemæssige afskrivninger er opgjort til kr. 180.000, 

hvorfor ejeren bliver beskattet af dette beløb. 

Ejendomsavance 

Når de genvundne afskrivninger er opgjort, skal der udarbejdes en opgørelse over avancen ved 

afståelse af ejendommen. Avancen bliver efter reglerne i EBL § 4 stk. 1 beregnet som forskellen 

mellem afståelsessummen opgjort efter EBL § 4, stk. 4, og anskaffelsessummen opgjort efter EBL 

§ 4, stk. 2-3 og reguleret efter § 5 og 5A. 
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 Kr. 

Ejendommens afståelsessum, kontantomregnet 2.500.000 

Anskaffelsessum, kontantomregnet 2.000.000 

Tillæg efter § 5 stk. 1. kr. 10.000 pr. år 20.000 

Reguleret anskaffelsessum 2.020.000 

Ejendomsavance 480.000 

 

I den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil anskaffelsessummen for ejendommen blive kr. 

2.500.000, mens afskrivningsgrundlaget vil blive kr. 2.000.000, hvilket skyldes, at der ikke 

afskrives på grunden, som har en værdi på kr. 500.000. 

I omdannelsesåret vil ejeren blive beskattet af de genvundne afskrivninger og ejendomsavancen. 

De genvundne afskrivninger vil blive beskattet som personlig indkomst, og ejendomsavancen vil 

ligeledes blive beskattet som personlig indkomst, da AH har drevet virksomheden under reglerne 

omkring VSO. Således vil han blive beskattet af kr. 180.000 i genvundne afskrivninger og kr. 

480.000 i ejendomsavance. 

5.2.3. Driftsmidler 

Driftsmidlernes regnskabsmæssige værdi pr. 31.12.2012 udgør kr. 482.368, som det fremgår af 

balancen i det skitserede regnskab. Den regnskabsmæssige værdi svarer til handelsværdien. Den 

skattemæssige værdi pr. 31.12.2012 udgør kr. 394.665. Driftsmidlerne er betalt kontant, hvorfor 

det ikke er nødvendigt at foretage kontant omregning af gælden. Avance er som opgjort 

nedenfor: 

 Kr. 

Avance på driftsmidler   

Handelsværdi 482.368 

Skattemæssig værdi 394.665 

Avance 87.703 

 

AH bliver ved omdannelsen beskattet af avancen kr. 87.703, som udgør forskellen mellem den 

regnskabsmæssige og skattemæssige værdi på afståelsestidspunktet. Beskatningen for AH sker 

som personlig indkomst jf. PSL § 3. 
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Det nye selskabs åbningsbalance bliver med en værdi på driftsmidlerne på kr. 482.368. Den 

skattemæssige værdi vil være den samme, da selskabet skattemæssigt stilles som ved køb af en 

ny bil. 

5.2.4. Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavende fra salgs regnskabsmæssige værdi kr. 1.059.580 er lig med handelsværdien. 

Dette er tilfældet, da det forudsættes, at selskabet har foretaget de nødvendige hensættelser 

til tab, således at der ikke skal foretages yderligere hensættelser. Den skattemæssige værdi 

modsvarer dermed den regnskabsmæssige og er således også kr. 1.059.580. 

AH skal således ikke beskattes af nogen avance på tilgodehavender fra salg.  

I åbningsbalancen skal tilgodehavende fra salg optages til kr. 1.059.580, og den skattemæssige 

værdi for selskabet er ligeledes kr. 1.059.580. 

5.2.5. Værdipapirer 

Værdipapirernes regnskabsmæssige værdi kr. 3.441.531 er lig med handelsværdien og 

kursværdien pr. 31.12.2012. Den skattemæssige værdi modsvarer den regnskabsmæssige og er 

således også kr. 3.441.531. 

AH skal således ikke beskattes af nogen avance på værdipapirerne, da disse beskattes efter 

lagerprincippet. Hvis de havde været opgjort efter realisationsprincippet, så skulle en 

skattemæssig avance opgøres.  

I åbningsbalancen skal værdipapirerne optages til kr. 3.441.531, og den skattemæssige værdi for 

selskabet er ligeledes kr. 3.441.531. 

5.2.6. Likvide beholdninger 

Likvidernes regnskabsmæssige værdi kr. 4.957.493 er lig med handelsværdien. Den 

skattemæssige værdi modsvarer den regnskabsmæssige og er således også kr. 4.957.493. 

AH skal således ikke beskattes af nogen avance på de likvide beholdninger.  

I åbningsbalancen skal de likvide beholdninger regnskabsmæssigt optages til kr. 4.957.493, og 

den skattemæssige værdi for selskabet er ligeledes kr. 4.957.493. 
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5.2.7. Gæld til realkreditinstitut 

Gæld til realkreditinstituts regnskabsmæssige værdi kr. 2.000.000 er lig med handelsværdien. 

Gælden er i regnskabet optages til kurs 100. Den skattemæssige værdi modsvarer derfor den 

regnskabsmæssige og er således også kr. 2.000.000. 

AH skal således ikke beskattes af nogen avance på gælden til realkreditinstitut. 

I åbningsbalancen skal gælden til realkreditinstitut regnskabsmæssigt optages til kr. 2.000.000 

og den skattemæssige værdi for selskabet er ligeledes kr. 2.000.000. 

5.2.8. Anden gæld 

Virksomhedens korte gældsforpligtelser består af leverandørgæld og anden gæld. I dette 

tilfælde er der tale om afsat revisor samt en skyldig momsgæld for 4. kvartal 2012.  

Disse gældsposter er i regnskabet optaget til kurs 100, hvorfor den regnskabsmæssige værdi 

udgør henholdsvis kr. 96.476 og kr. 22.145. Den skattemæssige værdi modsvarer derfor den 

regnskabsmæssige og er således også kr. 96.476 og kr. 22.145. 

AH skal således ikke beskattes af nogen avance på gælden. 

I åbningsbalancen skal der regnskabsmæssigt optages hhv. kr. 96.476 og kr. 22.145 som gæld. 

Den skattemæssige værdi for selskabet er ligeledes hhv. kr. 96.476 og kr. 22.145. 

5.2.9. Åbningsbalance ved overkurs 

For Skilte ApS vil der nu pr. 1. januar 2013 blive udarbejdet en åbningsbalance. I dette tilfælde 

har AH valgt at foretage en skattepligtig virksomhedsomdannelse ved overkurs til et 

anpartsselskab. Dette har vi gennemgået tidligere, og det vil sige, at de indskudte aktiver og 

passiver overstiger kravet til kapitalen, der udgør kr. 80.000.32 

Forskellen mellem kapitalkravet og de indskudte aktiver og passiver vil således blive overkursen 

for anparterne. Se nedenfor. 

                                             
 

32 Pr. 1. januar 2014 er kapitalkravet kun 50.000 kr. jf. afgrænsningen er kapitalkravet i opgaven kr. 
80.000. 
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Åbningsbalance pr. 1. januar 2013     

Aktiver Regnskabsmæssig Skattemæssig 

Ejendom 2.500.000 2.000.000 

Goodwill 2.000.000 2.000.000 

Driftsmidler 482.368 482.368 

Anlægsaktiver i alt 4.982.368 4.482.368 

    

Tilgodehavender fra salg 1.059.580 1.059.580 

Andre tilgodehavender 0 0 

Tilgodehavender i alt 1.059.580 1.059.580 

    

Værdipapirer 3.441.531 3.441.531 

Likvider 4.957.493 4.957.493 

    

Omsætningsaktiver 9.458.604 9.458.604 

    

Aktiver 14.440.972 13.940.972 

Passiver   

Anpartskapital 80.000 80.000 

Overskurs ved emission 12.242.351 11.742.351 

Egenkapital 12.322.351 11.822.351 

    

Gæld til realkredit 2.000.000 2.000.000 

Langfristede gældsforpligtelser 2.000.000 2.000.000 

    

Leverandørgæld 22.145 22.145 

Anden gæld 96.476 96.476 

Kortfristede gældsforpligtelser 118.621 118.621 

    

Passiver 14.440.972 13.940.972 

5.2.10. Åbningsbalance med stiftertilgodehavende 

Ovenfor er den ene måde at foretage en åbningsbalance på, når man omdanner skattepligtigt. 

Den anden måde, AH kan omdanne på, er ved at omdanne med stiftertilgodehavende. 

Stiftertilgodehavendet skal ses som en del af det vederlag, som AH modtager i forbindelse med 

omdannelsen. 



44 
 
 

Tilgodehavendet beregnes som forskellen mellem aktiverne og passiverne fratrukket 

kapitalkravet og vil blive opgjort således: 

Aktiver 14.440.972 

Langfristet gæld -2.000.000 

Kostfristet gæld -118.621 

Kapitalkrav -80.000 

Stiftertilgodehavende 12.242.351 
 

Det vil sige, at AH i forbindelse med en skattepligtig virksomhedsomdannelse vil kunne opnå et 

stiftertilgodehavende på kr. 12.242.351, også svarende til overkursen i ovenstående eksempel.  

Fordelen ved at omdanne med stiftertilgodehavende i stedet for til overkurs er, at man 

skattefrit kan hæve stiftertilgodehavendet i selskabet. Ulempen er, at man ved afståelse af 

virksomheden vil få en lavere anskaffelsessum og dermed en risiko for et højere 

beskatningsgrundlag, da de kr. 12.242.351 ikke længere indgår som anskaffelsessum.  

Årsagen til at man skal tage valget inden omdannelsen er, at når omdannelsen er sket til 

eksempelvis overkurs, så er det ikke længere muligt at få penge skattefrit ud af selskabet, og så 

skal overkursen eksempelvis hæves som udbytte til 27 % i beskatning af de første 48.300 kr. og 

42 % af resten. 

Det skal bemærkes, at der også er en fordel ved at bruge stiftertilgodehavender, nemlig at man 

kan nedskrive dette tilgodehavende fra kurs 100 til kurs 80. Dvs. at man nedskriver 

tilgodehavendes skattemæssige værdi, og dermed kan man få lov til at fordele denne 

nedskrivning på de øvrige aktiver undtaget likvider. Der skal foretages en forholdsmæssig 

fordeling af nedslaget for at sikre, at man ikke kan spekulere i gunstige skattefordele. 

Inden udarbejdelse af åbningsbalancen vil der blive foretaget en beregning af kursnedslaget, 

som skal fordeles ud på de enkelte aktiver, samt en regulering til den skattemæssige avance. 

Når de skattemæssige avancer reduceres, så bliver selskabets skattemæssige værdier ligeledes 

mindre. 
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Kursnedslag       

Aktiver 14.440.972   

Langfristet gæld -2.000.000   

Kostfristet gæld -118.621   

Kapitalkrav -80.000   

Stiftertilgodehavende 12.242.351   

Nedskrivning til kurs 80 2.448.470   

  Værdi efter 

  Skat værdi Kursnedslag kursnedslag 

Ejendom 2.000.000 545.105 1.454.895 

Goodwill 2.000.000 545.105 1.454.895 

Driftsmidler 482.368 131.471 350.897 

Tilgodehavender fra salg 1.059.580 288.791 770.789 

Værdipapirer 3.441.531 937.998 2.503.533 

    

  8.983.479 2.448.470 6.535.009 

    

Regulering avancer hos AH   

  Avancer Kursnedslag Avance efter 

Ejendom 660.000 545.105 114.895 

Goodwill 2.000.000 545.105 1.454.895 

Driftsmidler 87.703 131.471 -43.768 

Tilgodehavender fra salg 0 288.791 -288.791 

Værdipapirer 0 937.998 -937.998 

    

Avancer hos NN ved omdannelse 2.747.703 2.448.470 299.233 
 

I ovenstående ses det, at beskatningsgrundlaget ”avancer hos AH” nedbringes med kr. 

2.448.470, såfremt man nedskriver stiftertilgodehavender til kurs 80. 

Modsvaret til denne nedsættelse er, at selskabet får en forskel mellem den regnskabsmæssige og 

skattemæssige værdi på værdien af stiftertilgodehavender. Der afsættes derfor ikke udskudt 

skat i den nye åbningsbalance, da forskellen i stiftertilgodehavender modsvares af forskellen i 

alle de nedslagspåvirkede aktiver. 

I den regnskabsmæssige åbningsbalance er det fordelingen mellem egenkapital og gæld, som 

påvirkes af stiftertilgodehavender. 

På næste side er vist en åbningsbalance ved en skattepligtig omdannelse med 

stiftertilgodehavende. 
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Åbningsbalance pr. 1. januar 2013     

Aktiver Regnskabsmæssig Skattemæssig 

Ejendom 2.500.000 1.954.895 

Goodwill 2.000.000 1.454.895 

Driftsmidler 482.368 350.897 

Anlægsaktiver i alt 4.982.368 3.760.687 

    

Tilgodehavender fra salg 1.059.580 770.789 

Andre tilgodehavender 0 0 

Tilgodehavender i alt 1.059.580 770.789 

    

Værdipapirer 3.441.531 2.503.533 

Likvider 4.957.493 4.957.493 

    

Omsætningsaktiver 9.458.604 8.231.815 

    

Aktiver 14.440.972 11.992.502 

Passiver   

Anpartskapital 80.000 80.000 

Overkurs ved emission 0 0 

Egenkapital 80.000 80.000 

    

Stiftertilgodehavende 12.242.351 9.793.881 

Gæld til realkredit 2.000.000 2.000.000 

Langfristede gældsforpligtelser 14.242.351 11.793.881 

    

Leverandørgæld 22.145 22.145 

Anden gæld 96.476 96.476 

Kortfristede gældsforpligtelser 118.621 118.621 

    

Passiver 14.440.972 11.992.502 
 

5.2.11. Beregning af skatten ved en skattepligtig omdannelse 

Beskatning hos AH beregnes efterfølgende i begge alternativer. Det forudsættes i 

skatteberegningerne, at AH ikke har nogen øvrig indtægt og ingen fradrag udover 

beskæftigelsesfradrag og personfradrag. Endvidere så forudsættes det, at AH bor i Gentofte 
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kommune, ikke er medlem af folkekirken og ikke er gift. Den første beregning viser AH’s 

omdannelse af selskabet ved overkurs. 

Når AH foretager en skattepligtig omdannelse, og han tidligere er blevet beskattet efter regler i 

virksomhedsskatteordningen og dermed har opsparet overskud, så kommer de tidligere års 

opsparede overskud til beskatning i den personlige indkomst hos ham privat jf. PSL § 3. Dette 

skyldes, at en skattepligtig omdannelse foretages efter afståelsesprincippet, altså skal der 

beskattes, som om der var sket et salg. 

Opgørelse af skattepligtig indkomst     

    

Goodwill 2.000.000 

Ejendom 640.000 

Driftsmidler 87.703 

Opsparet overskud 11.037.250 

    13.764.953 
 

Altså skal AH beskattes i personlig indkomst af kr. 13.764.953. 

Skat til betaling ved skattepligtig omdannelse     

Personlig indkomst før AM-bidrag 13.764.953 

AM-bidrag 1.101.196 

Personlig indkomst 12.663.757 

    

Bundskat (12.663.757*5,83%) 5,83% 738.297 

Topskat (12.663.757-421.000-22300*22,80%) 15% 1.836.414 

Sundhedsbidrag (12.663.757-22300*6%) 6% 758.487 

Kommuneskat (12.663.757-22300*22,80%) 22,80% 2.882.252 

Personfradrag -14.545 

AM-bidrag 1.101.196 

Beregnet skat 7.302.101 

    

Betalt aconto ifbm. Opsparet overskud 2.963.676 

    

Skat til betaling   4.338.425 
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Ejeren AH vil ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse ved overkurs skulle betale en restskat 

på kr. 4.338.425 uden rentetillæg. Dette beløbet er skatten for at afstå virksomheden til 

selskabet og er ikke påvirket af andre fradrag eller indkomster.  

Såfremt AH havde valgt at omdanne med et stiftertilgodehavende og nedskrive dette 

tilgodehavende til kurs 80 rent skattemæssigt, og hvis han havde forholdsmæssigt fordelt denne 

nedskrivning ud på de øvrige aktiver, havde hans opgørelse af den skattepligtige indkomst og 

hans skattebetaling set således ud:  

Opgørelse af skattepligtig indkomst     

    

Goodwill 1.454.895 

Ejendom 114.895 

Driftsmidler -43.768 

Tilgodehavender fra salg -288.791 

Værdipapirer -937.998 

Opsparet overskud 11.037.250 

    11.336.483 
 

Altså skal AH beskattes i personlig indkomst af kr. 11.336.483. 
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Skat til betaling ved skattepligtig omdannelse     

Personlig indkomst før AM-bidrag 11.336.483 

AM-bidrag 906.919 

Personlig indkomst 10.429.564 

    

Bundskat (12.663.757*5,83%) 5,83% 738.297 

Topskat (12.663.757-421.000-22300*22,80%) 15% 1.501.285 

Sundhedsbidrag (12.663.757-22300*6%) 6% 758.487 

Kommuneskat (12.663.757-22300*22,80%) 22,80% 2.882.252 

Personfradrag -14.545 

AM-bidrag 906.919 

Beregnet skat 6.772.695 

    

Betalt aconto ifbm. opsparet overskud 2.963.676 

    

Skat til betaling   3.809.019 
 

Ejeren AH vil ved en skattepligtig virksomhedsomdannelse med stiftertilgodehavende skulle 

betale en restskat på kr. 3.809.019 uden rentetillæg. Dette beløbet er skatten for at afstå 

virksomheden til selskabet og er ikke påvirket af andre fradrag eller indkomster.  

Umiddelbart virker løsningen med stiftertilgodehavende som den bedste, da der spares cirka tkr. 

500 i skattebetaling, men man skal også være opmærksom på, at dette blot er en udskydelse af 

skatten, da AH’s anskaffelsessum er gjort lavere i forhold til, hvis omdannelsen var sket til 

overkurs. Senere i opgaven vil der blive foretaget beregninger på, hvad der bedst kan betale sig, 

når vi udskyder skatten og forudsætter nogle afkastkrav ift. fremtidige afkast og skattebetaling i 

selskabet kontra privat og dermed ser længere ud i fremtiden end blot til skattebetalingen ved 

omdannelsen. 

5.3. Skattefri virksomhedsomdannelse (herunder udarbejdelse af åbningsbalance) 

Ved at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse kunne man som ejer få det indtryk, at så 

skal man ikke betale skat. Dette er ikke helt tilfældet. Formålet med denne omdannelsesmetode 

er blot, at man foretager den med succession og dermed udskyder beskatningen til et senere 

tidspunkt. I virkelighedens verden betyder dette, at man udskyder beskatningen til den dag, man 

afhænder aktierne/anparterne i det omdannede kapitalselskab eller de enkelte aktiver/passiver, 

hvortil udskydelsen af skatten knytter sig. Dette er langt mindre likviditetskrævende for ejeren 
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privat i omdannelsesåret, men der er ingen garanti for, at den ikke er mere krævende, når 

kapitalselskabet afstås.  

Det er tidligere beskrevet, at for at foretage en skattefri virksomhedsomdannelse så er der nogle 

betingelser, som skal være opfyldt. Det forudsættes naturligvis videre i opgaven, at 

betingelserne for AH og virksomheden er opfyldt, og at den skattefrie virksomhedsomdannelse 

derfor kan foretages.  

I lighed med ovenstående gennemgang af den skattepligtige virksomhedsomdannelse vil den 

skattefrie omdannelse blive gennemgået regnskabspost for regnskabspost nedenfor. 

5.3.1. Goodwill 

Som tidligere nævnt i opgaven, så succederer kapitalselskabet i AH’s skattemæssige stilling, dvs. 

at den internt oparbejdede goodwill ikke har nogen skattemæssig værdi, da den heller ikke 

havde en skattemæssig værdi for AH’s personligt drevne virksomhed.  

Skilte ApS’ regnskabsmæssige værdi af goodwill er lig med den skattepligtige, hvilket jf. de 

tidligere beregninger er kr. 2.000.000, som svarer til handelsværdi og som skal bogføres i 

åbningsbalancen for selskabet. Af denne må der naturligvis ske afskrivning regnskabsmæssigt i 

selskabet.  

Årsagen til at der er forskel i den regnskabsmæssige og skattemæssige værdi på goodwill i en 

skattefri virksomhedsomdannelse er, at regnskabsmæssigt ses virksomheden som afstået, mens 

den skattemæssigt ses som succession. Dvs. at den regnskabsmæssigt vil være tilkøbt, mens den 

skattemæssigt vil ses som værende internt oparbejdet.  

Udskudt skat     

Handelsværdi 2.000.000 

Skattemæssig værdi 0 

  2.000.000 

Udskudt skat 25 %   500.000 
 

5.3.2. Grunde og bygninger 

Ved en skattefri virksomhedsomdannelse vil selskabet succedere i NN’s skattemæssige stilling, 

hvorfor AH ikke vil blive beskattet af eventuelle genvundne afskrivninger eller ejendomsavance 

ved en overdragelse til et kapitalselskab. 
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Når selskabet succederer, ændres handelsværdien ift. den bogførte værdi i den personlige 

virksomhed sig ikke, så den nye handelsværdi skal fortsat være kr. 2.000.000 fordelt med kr. 

1.500.000 på ejendommen og kr. 500.000 på grunden. Endvidere skal vi ligeledes anvende den 

skattemæssige værdi fra AH’s personlige virksomhed på kr. 1.320.000, jf. tidligere afsnit. 

Forskellen mellem disse værdier skal afsættes som udskudt skat i åbningsbalancen, da vi 

udskyder beskatningen til et senere tidspunkt, se nedenfor. 

Udskudt skat     

Handelsværdi 2.500.000 

Skattemæssig værdi -1.320.000 

Grundværdi -500.000 

  680.000 

Udskudt skat 25 %   170.000 
 

I åbningsbalancen vil der skulle hensættes udskudt skat på kr. 170.000 jf. ovenstående.  

5.3.3. Driftsmidler 

Handelsværdien på driftsmidlerne forudsættes at svare til den regnskabsmæssige værdi på kr. 

482.368. Da selskabet via en skattefri virksomhedsomdannelse succederer i AH’s skattemæssige 

stilling, så er den skattemæssige saldo for selskabet den samme som for AH. Den skattemæssige 

saldo pr. 31.12.2012 udgør kr. 394.665. Der skal afsættes udskudt skat som anført nedenfor. 

Udskudt skat     

Handelsværdi 482.368 

Skattemæssig værdi -394.665 

  87.703 

Udskudt skat 25 %   21.926 
 

I åbningsbalancen vil der skulle hensættes til udskudt skat på kr. 21.926 jf. ovenstående.  

5.3.4. Tilgodehavender fra salg 

Tilgodehavende fra salgs regnskabsmæssige værdi på kr. 1.059.580 er lig med handelsværdien. 

Dette er tilfældet, da vi forudsætter, at selskabet har foretaget de nødvendige hensættelser til 

tab, således at der ikke skal foretage yderligere hensættelser. Den skattemæssige værdi 

modsvarer dermed den regnskabsmæssige og er således også kr. 1.059.580. 

AH skal således ikke beskattes af nogen avance på tilgodehavender fra salg.  



52 
 
 

I åbningsbalancen skal tilgodehavende fra salg optages til kr. 1.059.580, og den skattemæssige 

værdi for selskabet er ligeledes kr. 1.059.580. Der skal derfor ikke afsættes udskudt skat af 

denne regnskabspost i åbningsbalancen. 

5.3.5. Andre tilgodehavender 

Andre tilgodehavenders regnskabsmæssige værdi kr. 0 er lig med handelsværdien. Den 

skattemæssige værdi modsvarer den regnskabsmæssige og er således også kr. 0. 

I åbningsbalancen skal andre tilgodehavender optages til kr. 0 og den skattemæssige værdi for 

selskabet er ligeledes 0 kr. At denne regnskabspost i løbet af året og tidligere har haft en værdi 

har ingen betydning for omdannelsen, da det er værdierne pr. 31.12., som vi tager udgangspunkt 

i. Og der skal derfor ikke afsættes udskudt skat af denne regnskabspost i åbningsbalancen. 

5.3.6. Værdipapirer 

Værdipapirernes regnskabsmæssige værdi kr. 3.441.531 er lig med handelsværdien og 

kursværdien pr. 31.12.2012. Den skattemæssige værdi modsvarer den regnskabsmæssige og er 

således også kr. 3.441.531. 

I åbningsbalancen skal værdipapirerne optages til kr. 3.441.531, og den skattemæssige værdi for 

selskabet er ligeledes kr. 3.441.531. Der skal derfor ikke afsættes udskudt skat af denne 

regnskabspost i åbningsbalancen. 

5.3.7. Likvide beholdninger 

Likvidernes regnskabsmæssige værdi kr. 4.957.493 er lig med handelsværdien. Den 

skattemæssige værdi modsvarer den regnskabsmæssige og er således også kr. 4.957.493. 

I åbningsbalancen skal de likvide beholdninger regnskabsmæssigt optages til kr. 4.957.493, og 

den skattemæssige værdi for selskabet er ligeledes kr. 4.957.493. Der skal derfor ikke afsættes 

udskudt skat af denne regnskabspost i åbningsbalancen. 

5.3.8. Gæld til realkreditinstitut 

Gæld til realkreditinstituts regnskabsmæssige værdi kr. 2.000.000 er lig med handelsværdien. 

Gælden er i regnskabet optaget til kurs 100. Den skattemæssige værdi modsvarer derfor den 

regnskabsmæssige og er således også kr. 2.000.000. 

I åbningsbalancen skal gælden til realkreditinstitut regnskabsmæssigt optages til kr. 2.000.000, 

og den skattemæssige værdi for selskabet er ligeledes kr. 2.000.000. Der skal derfor ikke 

afsættes udskudt skat af denne regnskabspost i åbningsbalancen. 
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5.3.9. Anden gæld  

Virksomhedens korte gældsforpligtelser består af leverandørgæld og anden gæld. I 

virksomhedens tilfælde er der tale om afsat til revisor og en skyldig momsgæld for 4. kvartal 

2012.  

Disse gældsposter er i regnskabet optaget til kurs 100, hvorfor den regnskabsmæssige værdi 

udgør henholdsvis kr. 96.476 og kr. 22.145. Den skattemæssige værdi modsvarer derfor den 

regnskabsmæssige og er således også kr. 96.476 og kr. 22.145. 

I åbningsbalancen skal gælden regnskabsmæssigt optages til hhv. kr. 96.476 og kr. 22.145. Den 

skattemæssige værdi for selskabet er ligeledes hhv. kr. 96.476 og kr. 22.145. Der skal derfor 

ikke afsættes udskudt skat af denne regnskabspost i åbningsbalancen. 

5.3.10. Hensættelse til udskudt skat 

I forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse er det et krav, at der i åbningsbalancen 

afsættes udskudt skat i åbningsbalancen på forskellen mellem de regnskabsmæssige værdier og 

de skattemæssige værdier. 

Denne beregnes med 25 %, svarende til den gældende skatteprocent. 

Nedenfor vil beregningen af den udskudte skat blive vist som følge af de ovenfor beskrevne 

skattemæssige og regnskabsmæssige behandlinger af de forskellige regnskabsposter. 

Beregning af udskudt skat Regnskabsmæssig Skattemæssig Forskel 

    

Goodwill 2.000.000 0 2.000.000 

Grunde og bygninger 2.000.000 1.320.000 680.000 

Driftsmidler 482.368 394.665 87.703 

  2.767.703 

Udskudt skat som skal hensættes     691.926 

 

Som det fremgår af ovenstående beregning, så er forskellen mellem de regnskabsmæssige 

værdier og de skattemæssige værdier kr. 2.767.703, svarende til en udskudt skat på kr. 691.926. 

Forskellen mellem værdierne svarer til det beskatningsgrundlag, som vil komme til beskatning på 

et senere tidspunkt, når ovenstående aktiver eller virksomheden afstås. Posten skal fremgå af 

regnskabet som følge af bestemmelserne i ÅRL, da denne foreskriver, at regnskabet skal vise et 

retvisende billede.  
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Så i åbningsbalancen skal der bogføres kr. 691.926 som en hensættelse til udskudt skat. 

5.3.11. Anparternes anskaffelsessum, herunder udarbejdelse af åbningsbalance 

Når der foretages en skattefri virksomhedsomdannelse, modtager ejeren ikke som så et egentligt 

vederlag i likvider. Vederlaget, der modtages, er anparter i det nye kapitalselskab. Vederlaget 

svarer i selskabet til egenkapital. Den skattemæssige anskaffelsessum skal også fastsættes 

således, at man, når man sælger, kan opgøre den egentlige fortjeneste, der kommer til 

beskatning. Denne anskaffelsessum bliver opgjort til handelsværdien fratrukket den 

skattepligtige fortjeneste.  

Først skal vi opgøre åbningsbalancen med de tilhørende skattemæssige værdier - se næste side, 

derefter kan vi ud fra den skattemæssige egenkapital finde anparternes skattemæssige 

anskaffelsessum. 



55 
 
 

Åbningsbalance pr. 1. januar 2013     

Aktiver Regnskabsmæssig Skattemæssig 

Ejendom 2.000.000 1.320.000 

Goodwill 2.000.000 0 

Driftsmidler 482.368 394.665 

Anlægsaktiver i alt 4.482.368 1.714.665 

    

Tilgodehavender fra salg 1.059.580 1.059.580 

Andre tilgodehavender 0 0 

Tilgodehavender i alt 1.059.580 1.059.580 

    

Værdipapirer 3.441.531 3.441.531 

Likvider 4.957.493 4.957.493 

    

Omsætningsaktiver 9.458.604 9.458.604 

    

Aktiver 13.940.972 11.173.269 

Passiver   

Anpartskapital 80.000 80.000 

Overskurs ved stiftelse 11.050.425 8.974.648 

Egenkapital 11.130.425 9.054.648 

    

Hensatte forpligtelser   

Hensættelse til udskudt skat 691.926 0 

    

Gæld til realkredit 2.000.000 2.000.000 

Langfristede gældsforpligtelser 2.000.000 2.000.000 

    

Leverandørgæld 22.145 22.145 

Anden gæld 96.476 96.476 

Kortfristede gældsforpligtelser 118.621 118.621 

Passiver 13.940.972 11.173.269 
 

Når vi nu har fundet de skattemæssige værdier for selskabet, kan vi her finde den 

skattemæssige anskaffelsessum: 
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Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum 

Skattemæssig værdi aktiver 11.173.269 

Skattemæssig værdi passiver -2.118.621 

Skattemæssig anskaffelsessum 9.054.648 
 

AH’s skattemæssige anskaffelsessum for anparterne er kr. 9.054.648 jf. ovenstående. Da AH 

tidligere er blevet beskattet efter reglerne omkring virksomhedsskatteordningen, er det muligt 

for ham at nedsætte anskaffelsessummen med det opsparede overskud.  

Dette opsparede overskud kan netto modregnes i den skattemæssige anskaffelsessum, se 

nedenfor: 

 

Nedsættelse af anskaffelsessummen på anparter 

Skattemæssig anskaffelsessum 9.054.648 

Nettoindestående opsparet overskud  -8.073.574 

Anskaffelsessum 981.074 
 

Nettoindestående opsparet overskud er opgjort i introen til afsnit 4.  

Altså bliver anskaffelsessummen for Skilte ApS kr. 981.074 efter ovenstående modregning. 

Fordelen ved at modregne som opsparet overskud som i ovenstående eksempel er, at AH 

udskyder beskatningen af det opsparede overskud, som, hvis vi ikke havde modregnet, var 

kommet til beskatning i omdannelsesåret. Men ved modregning bliver beskatningen af det 

opsparede overskud udskudt til den dag, AH afstår anparterne.  

Det opsparede overskud kommer til beskatning som følge af, at omdannelsen skattemæssig gør, 

at virksomhedsordningen skal ses som ophør, og det opsparefr overskud skal beskattes i personlig 

indkomst jf. PSL § 3. 

5.3.12. Beregning af skatten ved en skattefri omdannelse 

Meningen med en skattefri virksomhedsomdannelse er, at der ikke skal betales skat nu og her. 

Selskabet succederer i AH’s skattemæssige stilling, og beskatningen vil derfor først blive udløst 

den dag, AH afstår sine anparter.  
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5.4. Sammenligning af metoder  

Når man for AH skal beslutte, hvorvidt der skal foretages en skattepligtig eller en skattefri 

virksomhedsomdannelse, er man nødt til at se tingene i et større perspektiv. Dette skyldes, at 

man skal tage hensyn til både AH og det nystiftede selskab. I de efterfølgende afsnit vil der først 

blive kigget på nettolikviditetssammenligningen, herefter vil der ud fra nogle forudsætninger 

omkring afkast, se på hvor det bedst kan betale sig at placere pengene, når de efterfølgende 

henholdsvis investeres i privat regi og i selskabsregi afhængigt af, hvilken metode herunder 

skattefri eller skattepligtige” som anvendes, samt konkludere på hvor mange penge AH har om 

20 år. 

Rådgivningen og beregningerne tager udgangspunkt i, at AH omdanner forretningen med henblik 

på en sikring af pensionen, og selskabet skal i 2014 og i de næste 20 år være et passivt 

investeringsselskab, hvor eneste indtægter er afkast og udbytte af værdipapirer som i 

forudsætningerne er anslået til at være gennemsnitslig 3,5 % pr. år. Mens der betales mægler 

udgifter differentieret afhængigt af formuens størrelse. 

5.4.1. Konsekvenser for AH 

Ifølge nedenstående beregning vil det være indlysende at vælge den skattefri 

virksomhedsomdannelse, da denne jf. nedenstående er langt mere gunstig end den 

skattepligtige. Den vil give kr. 810.081 mere likviditet, såfremt selskabet tænkes solgt til 

markedsværdi (egenkapital). Men andre forhold kan spille ind på valget af 

omdannelsesmetoderne som beskrevet ovenfor. 

Likviditetsoversigt  Skattepligtig  

     

Skattefri  Forskel 

Skat af avance i 2012 og beskatning af konto for 
opsparet overskud pr. 31.12  ‐3.809.019 0  3.809.019

Hævning af stifter tilgodehavende  9.793.881 0  ‐9.793.881

Likviditet privat for AH i 2012  5.984.862 0  ‐5.984.862

           

Markedsværdi af Skilte ApS  80.000 11.130.425  11.050.425
Anparternes skattemæssigt anskaffelsessum  ‐80.000 ‐981.074    

Nettopåvirksomhed ved salg  0 10.149.351    

Skat af salg 27 % af 48.300 kr. 42 % af resten  0 4.255.482  ‐4.255.482

Likviditet i salgsåret  80.000 6.874.943  6.794.943

Nettolikviditet  6.064.862 6.874.943  810.081
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Skattepligtig virksomhedsomdannelse 

Vælger AH at foretage den skattepligtige virksomhedsomdannelse, vil han i omdannelsesåret 

skulle betale en skat inklusive arbejdsmarkedsbidrag på kr. 3.809.019. Dette skyldes primært 

det store opsparede overskud, som i omdannelsesåret kommer til beskatning i den personlige 

indkomst jf. tidligere afsnit. Hvis vi antager, at AH vælger den skattepligtige metode med 

stiftertilgodehavende, så kan han endvidere hæve et stiftertilgodehavende på kr. 9.793.881 til 

at betale skatten med. Dvs. at AH’s personlige økonomiske forhold vil blive påvirket positivt med 

kr. 6.064.862. 

Når AH en dag skal afstå aktierne/anparterne i selskabet, vil han opnå en positiv 

likviditetspåvirkning på kr. 80.000 som følge af salg af virksomhed til markedsværdi 

(anpartskapitalen).  

Dette skyldes, at kr. 80.000 også er anskaffelsessummen, og at der ved et salg til samme pris 

ikke skal betales skat af dette salg. Dette skyldes, at jf. ovenstående så er skatten afregnet i 

omdannelsesåret.  

Når skatten er betalt, er de ovenfor nævnte kr. 6.064.862 i likvider hos AH privat, og det 

forudsættes, at selskabet er solgt for markedsværdi, og de kr. 80.000 indgår derfor som en del 

af hans formue primo. I bilag 4 er der foretaget en afkastberegning af de næste 20 års afkast, 

såfremt afkastet i gennemsnit over de 20 år er 3,5 %. 

Når året bliver 2033, vil AH stå med en formue på kr. 4.204.655 skattefrit, heri er der anslået 

leveomkostninger på kr. 200.000 pr. år. En afvigelse i den skattepligtige model på kr. 50.000 pr. 

år i forbrug vil på 20 års sigt give tkr. 1.145 mere eller mindre i formue. En konklusion vil blive 

foretaget efter beregning på den skattefrie virksomhedsomdannelse.  

Skattefri virksomhedsomdannelse 

Som det er nævnt tidligere i opgaven, så opnår AH ikke nogen likviditetsmæssig gevinst i 

omdannelsesåret, hvis han vælger at foretage skattefri virksomhedsomdannelse, til gengæld skal 

der heller ikke betales skat i omdannelsesåret. 

Hvis vi anvender samme forudsætninger som i ovenstående eksempel, men her kører selskabet 

videre og afhænder det i 2034 til markedsværdi jf. bilag 5. 

Hvis man her ser på likviditeten, så vil der løbende fra selskabet til AH blive udloddet udbytte 

svarende til et årligt privatforbrug på kr. 200.000. Når året bliver 2034, og AH vil sælge sin 
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virksomhed til markedsværdi, så bliver værdien heraf kr. 6.962.092. Dette skyldes, at der hvert 

år udloddes kr. 332.336 i udbytte, svarende til at AH får kr. 200.000 i hånden. 

Vi har i tidligere afsnit opgjort til den skattemæssige anskaffelsessum til kr. 981.074. Hvorfor 

fortjenesten på salget af selskabet i år 2034 bliver jf. bilag 4 kr. 6.962.092. Heraf skal der 

betales kr. 2.916.258 kr. i skat, og den likviditetsmæssige fortjeneste bliver kr. 4.045.258. 

Såfremt disse udloddede udbytter kun skulle udloddes til et privatforbrug på kr. 150.000 om 

året, ville markedsværdien for selskabet blive kr. 9.192.141, svarende til kr. 2.230.049 højere, 

mens at markedsværdien ville blive tilsvarende lavere hvis privatforbruget blev ændret til kr. 

250.000, end hvis der bliver udloddet udbytter svarende til kr. 200.000 udbetalt, jf. bilag 5. 
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6. Konklusion 

Der er både fordele og ulemper ved at drive en virksomhed i enten personligregi eller i 

selskabsform. De væsentligste fordele ved en personlig virksomhed er, at kravene til 

årsrapporten er begrænsede, og at omkostningerne hertil kan holdes relativt langt nede. For et 

kapitalselskab er kravene betydeligt højere, og man skal offentliggøre en årsrapport, som 

overholder bestemmelserne i ÅRL hvert år, men modsat den personlige virksomhed hæfter man 

kun med den indskudte kapital, hvorimod ejeren i den personlige virksomhed hæfter med hus, 

bil og al øvrigt formue.  

I Allans tilfælde har vi taget disse forhold i betragtning, hvilket hovedsageligt også er forskellen 

mellem administrationsomkostningerne i vores likviditetsberegninger.  

Vi mener i øvrigt, at set i lyset af at han vil gå på pension inden for et par år, og at han kan have 

nogle forretningsmæssige forpligtelser i form af hæftelserne og garantier for tidligere udført 

arbejde, som der opretholdes i en årrække, at han bør omdanne virksomheden til et selskab.  

På det likviditetsmæssigt punkt har vi sammenlignet metoder for AH, som det ses nedenfor.  

Likviditetsprovenuet i år 2034 vil være henholdsvis kr. 4.045.258 for den skattefri og kr. 

4.204.655 for den skattepligtige. Der er altså en forskel på disse to på i alt kr. 159.397. 

I den forbindelse skal vi konkludere på valget set over en 20-årig periode. I det endelige 

likviditetsprovenu for begge beregnede alternativer opstillet ovenfor og jf. beregningerne i bilag 

4 og 5 kan vi konkludere, at den bedste metode for AH er at foretage en skattepligtig 

virksomhedsomdannelse med udbetaling af udbytte til privatforbrug anslået kr. 200.000, da 

denne metode giver kr. 159.397 mere end den skattepligtige metode efter skat i salgsåret 2034.  

Årsagen hertil er udelukkende, at metoden giver det største likviditetsprovenu på længere sigt, 

der kan være andre forhold, som spiller ind og kan ændre valget af omdannelsesform. Dette 

kunne være sikring af børn, børnebørn, økonomisk frihed eller lysten til at have et selskab for at 

sikre at alle pengene ikke bliver brugt med det samme.   

I lighed med tidligere beskrevet teori, så opfylder Allan Hansens virksomhed både de teoretiske 

forslag til, hvornår en skattepligtig og en skattefri virksomhedsomdannelse skal anvendes, 

eksempelvis at der er en betydelig goodwill og et stort opsparet overskud, men der ikke store 

avancer på anlægsaktiver og der er rigeligt med likviditet til at betale skatten, som følge af 

afståelse af virksomheden til selskabet.  
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8. Bilag 

- Bilag 1 – Stiftelsesdokument 

- Bilag 2 – Vedtægter 

- Bilag 3 – Vurderingsberetning/åbningsbalance 

- Bilag 4 – Afkast beregning ved skattepligtig metode 

- Bilag 5 – Afkast beregning ved skattefri metode 



STIFTELSESDOKUMENT 
 

 
 
Underskrevne 

Allan Hansen 
Tranegårdsvej 
2900 Hellerup 

 
har dags dato besluttet at stifte et anpartsselskab ved navn: 
 

Skilte ApS 
 
med adresse Tranegårdsvej, 2900 Hellerup på grundlag af vedhæftede vedtægter. 
 
Selskabets første direktion skal bestå af ovennævnte Allan Hansen 
 
Som revisor indtil den første ordinære generalforsamling er udpeget: BDO Statsautoriseret 
revisionsaktieselskab, CVR-nr. 20222670, Havneholmen 29, 1561 København V. 
 
Anpartskapitalen udgør kr. 80.000, fordelt på anparts a kr. 1 Anparterne tegnes til kurs 13.913,03. 
Det samlede tegningsbeløb udgør kr. 11.130.425 og indbetales ved apportindskud ved stiftelsen. 
 
Stiftelsen skal have retsvirkning fra datoen for nærværende stiftelsesdokuments 
underskrift. 
 
Stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning fra den 1. januar 2013. 
 
Der foreligger ikke nogen af de i selskabslovens § 27, stk. 1, nr. 1-2 omhandlende forhold. 
 
I forbindelse med stiftelsen skal selskabet pr. dags dato overtage den af stifteren personligt drevne , 
hvorom henvises til vedhæftede vurderingsberetning med åbningsbalance, som betragtes som en del 
af stiftelsesdokumentet. 
 
Af vurderingsberetningen fremgår de bestemmelser, der er truffet om overtagelsen jf. 
selskabslovens § 27 stk. 2, samt en beskrivelse af hvert indskud eller erhvervelse, oplysning om den 
anvendte fremgangsmåde ved vurderingen, angivelse af det for overtagelsen fastsatte vederlag og 
en erklæring om, at den ansatte økonomiske værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder 
den eventuelle pålydende værdi af de anparter, der udstedes med tillæg af eventuel overkurs. 
 
Selskabet afholder omkostninger ved stiftelsen, der er anslået til kr. 7.500 + moms. 
 
Hellerup, den 30. juni 2013 
 
Som stifter og tegner af den fulde anpartskapital 
 
 
_____________________________ 
Allan Hansen 



 
VEDTÆGTER 

 
for 

 
Skilte ApS 



1. NAVN 
 
1.1. Selskabets navn er Skilte ApS 
 
2.0. FORMÅL 
 
2.1. Selskabets formål er at drive handel og produktion med skilte og reklamer samt hermed 

beslægtet virksomhed. 
 
3.0. SELSKABETS KAPITAL 
 
3.1. Selskabets anpartskapital udgør kr. 80.000 fordelt på anparter à kr. 1 eller multipla heraf. 
 
3.2. Enhver anpartsovergang kræver direktionens forudgående godkendelse. 
 
4.0. GENERALFORSAMLINGEN, KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 
 
4.1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i 

lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 
 
4.2 Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets hjemsted eller på sådant andet 

sted, som måtte blive vedtaget af samtlige anpartshavere. Den ordinære generalforsamling 
skal afholdes i overensstemmelse med de i loven til enhver tid gældende regler herom og i 
så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen, så den er modtaget inden udløb af fristen i årsregnskabsloven. 

 
4.3. Generalforsamlinger indkaldes af direktionen med mindst 2 og højst 4 ugers varsel ved 

almindeligt brev, e-mail eller telefax til hver enkelt anpartshaver. 
 
5. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 
 
5.1. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 
 

1. Direktionens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 
 

2. Fremlæggelse af årsrapport og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning 
til godkendelse samt ledelsesberetning. 

 
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den 

godkendte årsrapport. 
 

4. Valg af direktion. 
 

5. Valg af revisor. 
 

6. Eventuelle forslag fra anpartshavere. 
 



6. GENERALFORSAMLINGEN, STEMMERET OG BESLUTNINGER 
 
6.1. Hvert anpartsbeløb på kr. 1 giver én stemme. 
 
6.2 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt stemmeflertal, bortset fra de 

tilfælde, hvor loven kræver kvalificeret flertal. 
 
7. DIREKTION 
 
7.1. Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt direktion bestående af 1-3 direktører, 

der varetager den daglige ledelse af selskabet.  
 
7.2 Der vælges ingen bestyrelse. 
 
8. TEGNINGSREGEL 
 
8.1. Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
 
9. REVISION 
 
9.1. Selskabets regnskaber revideres af en eller to statsautoriserede revisorer eller registrerede 

revisorer, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan 
finde sted. 

 
10. REGNSKABSÅR 
 
10.1. Selskabets regnskabsår skal løbe fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår 

løber fra stiftelsen til den 31. december 2013. 
 
 

****** 
 
Hellerup, den 30. juni 2013 
 
Som stiftere:  
 
 
_______________________   
Allan Hansen    
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VURDERINGSBERETNING AFGIVET AF UAFHÆNGIG REVISOR 
 
 
Til anpartshaven i Skilte ApS under stiftelse 
 
 
Indledning 
Stifteren har udpeget os som uvildige, sagkyndige vurderingsmænd efter selskabslovens § 37, stk. 1. Vi 
har udarbejdet efterfølgende vurderingsberetning i henhold til selskabslovens § 36, stk. 1. Vurderings-
beretningen udarbejdes i forbindelse med stiftelse af Skilte ApS, hvor anpartskapitalen tilvejebringes 
ved indskud af en bestående virksomhed Skilte v/ Allan Hansenmed virkning fra 1. januar 2013. 
 
Erklæringen er alene udarbejdet til brug for Skilte ApS’ stiftelse pr. 1. januar 2013 og må ikke anven-
des til andre formål. 
 
Virksomheden indskydes på vilkår, der er fastsat af stifteren. Stifteren har ansvaret for, at den ansatte 
værdi af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftale vederlag, herunder den pålydende vær-
di af de anparterne, der skal udstedes med tillæg af eventuel overkurs.  
 
Det er vores opgave som vurderingsmænd på grundlag af stifterens udtalelse og det udførte arbejde at 
erklære os om, hvorvidt den ansatte værdi af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte 
vederlag, herunder den pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af eventuel over-
kurs, jf. selskabslovens § 36, stk. 1. 
 
Beskrivelse af den indskudte virksomhed 
Den indskudte virksomhed drives i dag af Allan Rømeling. Virksomhedens aktiviteter består i konsulent 
virksomhed mv.  
 
Der indskydes samtlige aktiver, gældsforpligtelser og hensatte forpligtelser i virksomheden. For en be-
skrivelse af de enkelte aktiver og forpligtelser i selskabet henvises til åbningsbalancen med tilhørende 
regnskabspraksis og noter. 
 
Det aftalte vederlag 
Som vederlag for indskuddet modtages anparter nominelt 80.000 kr. til kurs 13.913,03125 svarende til 
en overkurs på 11.050.425 kr. 
 
Det udførte arbejde 
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklærings-
opgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav 
ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for vor konklusion. Ved 
vurderingen har vi overvejet, om de af stifteren anvendte værdiansættelsesmetoder er hensigtsmæssi-
ge og i overensstemmelse med almindeligt anerkendte værdiansættelsesprincipper, og om de væsent-
lige forudsætninger giver et rimeligt grundlag for værdiansættelserne. Vi har efterprøvet, om værdian-
sættelserne er udarbejdet på grundlag af disse metoder og forudsætninger, ligesom vi har efterprøvet 
de anvendte data og udførte beregninger.  
Vi har vurderet virksomhedens økonomiske udvikling siden 1. januar 2013 i forhold til de forudsætnin-
ger, som er lagt til grund for værdiansættelserne. 
 
Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. 
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Konklusion 
Det er vores opfattelse, at den ansatte værdi af den indskudte virksomhed mindst svarer til det aftalte 
vederlag, herunder den pålydende værdi af de anparter, der skal udstedes, med tillæg af overkurs. 
 
 
  

 



4 
 

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 
 
Om den anvendte regnskabspraksis i åbningsbalancen pr. 1. januar 2013 kan i øvrigt oplyses følgende: 
 
Immaterielle anlægsaktiver 
Goodwill er værdiansat til handelsværdien. Handelsværdien er opgjort på baggrund af dels den nuværende 
indtjening og dels den forventede fremtidige indtjening i virksomheden. Goodwill afskrives lineært over 5 
år. 
 
Materielle anlægsaktiver 
Grunde og bygninger, andre anlæg, driftsmateriel og inventar er optaget til handelsværdien på baggrund 
af en konkret vurdering foretaget af parterne. 
 
Tilgodehavender 
Varedebitorer og andre tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imøde-
gåelse af forventede tab, opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. 
 
Værdipapirer 
Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og investerings-
foreninsbeviser, der måles til dagsværdi på balancedagen.  
 
Udskudt skat 
Udskudt skat er beregnet med 25 % på grundlag af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige 
balanceværdier og skattemæssige balanceværdier af aktiver og passiver. 
 
Kortfristet gæld 
Den overtagne gæld er ansat til amortiseret kostpris. 

 



5 
 

STIFTERENS PÅTEGNING 
 
 
Åbningsbalancen er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  
 
Grundlaget for værdiansættelsen er handelsværdi for en igangværende virksomhed. Vi anser den valgte 
regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at åbningsbalancen giver et retvisende billede af virk-
somhedens aktiver og passiver samt finansielle stilling. 
 
Alle aktiver er forsvarligt værdiansat, ligesom alle forpligtelser er medtaget i åbningsbalancen, herun-
der er alle eventualforpligtelser beskrevet i noterne. 
 
 
København, den 30. juni 2013 
 
 
 
Allan Hansen    
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 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 
 
 
Til anpartshaverne i Skilte ApS 
 
 
Vi har revideret åbningsbalancen for Skilte ApS pr. 1. januar 2013, der omfatter anvendt regnskabs-
praksis, åbningsbalance og noter. Åbningsbalancen udarbejdes efter årsregnskabsloven. 
  
Stifterens ansvar for åbningsbalancen 
Stifteren har ansvaret for udarbejdelsen af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede i over-
ensstemmelse med årsregnskabsloven. Stifteren har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som 
stifteren anser nødvendig for at udarbejde en åbningsbalance uden væsentlig fejlinformation, uanset 
om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Revisors ansvar 
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om åbningsbalancen på grundlag af vores revision. Vi har ud-
ført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge 
dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisio-
nen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at åbningsbalancen ikke indeholder væsentlig fejlinformati-
on.  
 
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger 
i åbningsbalancen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risici for væsentlig fejlinformation i åbningsbalancen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse 
af en åbningsbalance, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlin-
ger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af 
virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om stifterens valg af an-
vendte regnskabspraksis er passende, om stifterens  regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den sam-
lede præsentation af åbningsbalancen. 
 
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores 
konklusion. 
 
Konklusion 
Det er vores opfattelse, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver 
og finansielle stilling pr. 1. januar 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. 

 
København, den 30. juni 2013 
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ÅBNINGSBALANCE 1. JANUAR 2013 
 
 
AKTIVER Note  
 
 
 

  

Goodwill .....................................................................................  1 2.000.000 
Immaterielle anlægsaktiver ............................................................   2.000.000 
   
Driftsmidler .................................................................................  
Grunde og bygninger ......................................................................  

 482.368 
2.000.000 

Materielle anlægsaktiver ................................................................  2 2.482.368 
   
ANLÆGSAKTIVER ..........................................................................   4.482.368 
   
 
Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser ...............................  

  
1.059.580 

Tilgodehavender ..........................................................................   1.059.580 
   
Værdipapirer ...............................................................................   3.441.531 
Værdipapirer ...............................................................................   3.441.531 
   
Likvider ......................................................................................   4.957.493 
Likvide beholdninger.....................................................................   4.957.493 
   
OMSÆTNINGSAKTIVER ...................................................................   9.458.604 
   
AKTIVER .....................................................................................   13.940.972 
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ÅBNINGSBALANCE 1. januar 2013 
 
 
PASSIVER Note  
   
Anpartskapital ..............................................................................   80.000 
Overkurs ved stiftelse .....................................................................   11.050.425 
   
EGENKAPITAL ..............................................................................  3 11.050.425 
   
Udskudt skat ................................................................................   691.926 
   
HENSATTE FORPLIGTELSER .............................................................   691.926 
   
Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................................   22.145 
Anden gæld ....................................................................................   96.476 
Kortfristede gældsforpligtelser ...........................................................   118.621 
   
GÆLDSFORPLIGTELSER .....................................................................   810.550 
   
PASSIVER .......................................................................................   13.940.972 
   
   
Eventualposter mv. 4  
   
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 5  
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NOTER 
 
 
  Note 
   
   
Immaterielle anlægsaktiver  1 
   
 Goodwill  
   
Tilgang ved stiftelse .......................................................................  2.000.000  
Kostpris 1. januar 2013 .................................................................  2.00.000  
   

 
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2013 .............................................  2.00.000  
  

 
 

Materielle anlægsaktiver  2 
   
 Driftsmidler  
   
Tilgang ved stiftelse .......................................................................  482.368  
Kostpris 1. januar 2013 .................................................................  482.368  
   
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2013 .............................................  482.368 

 
Grunde og 
bygninger 

 

 
 
 

Tilgang ved stiftelse .......................................................................  2.000.000  
Kostpris 1. januar 2013 .................................................................  2.000.000  
   
Regnskabsmæssig værdi 1. januar 2013 .............................................  2.000.000  
 
 
Egenkapital    3 
     
 Selskabs- 

kapital 
 

Overkurs 
 

I alt 
 

     
Indskud ved selskabsstiftelse .........................   80.000 11.050.425 11.130.425  
     
Egenkapital 1. januar 2013 ..........................   80.000 11.050.425 11.130.425  
 
 
Eventualposter mv.  4 
Der påhviler ikke selskabet eventualforpligtelser.   
   
 
 

  

Pantsætninger og sikkerhedsstillelser  5 
Selskabet har ikke stillet sikkerheder eller pantbehæftet aktiver.   
   
   
   
   
 

 
 



Bilag 4

Skattepligtig virksomhedsomdannelse selskab år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10

60--> År 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Adm. Omk.  Formueforvaltning -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

3,5% Afkast 3,50 % 215.070 212.284 209.441 206.540 203.580 200.560 197.479 194.336 191.128 187.856

Resultat 195.070 192.284 189.441 186.540 183.580 180.560 177.479 174.336 171.128 167.856

Skat af afkast 74.684 73.514 72.320 71.102 69.859 68.590 67.296 65.976 64.629 63.254

Formue primo 6.144.862 6.144.862 6.065.248 5.984.017 5.901.138 5.816.576 5.730.297 5.642.267 5.552.450 5.460.810 5.367.310

Afkast 120.386 118.770 117.121 115.438 113.721 111.970 110.183 108.360 106.499 104.601

Forbrug -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

EK ultimo 6.144.862 6.065.248 5.984.017 5.901.138 5.816.576 5.730.297 5.642.267 5.552.450 5.460.810 5.367.310 5.271.911

år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 20

2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033

-20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000

184.517 181.110 177.634 174.088 170.469 166.777 163.011 159.167 155.246 151.245

164.517 161.110 157.634 154.088 150.469 146.777 143.011 139.167 135.246 131.245

61.852 60.421 58.961 57.472 55.952 54.402 52.819 51.205 49.558 47.878

5.271.911 5.174.576 5.075.265 4.973.938 4.870.553 4.765.071 4.657.447 4.547.638 4.435.600 4.321.288

102.665 100.689 98.673 96.616 94.517 92.376 90.191 87.962 85.688 83.367

-200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000 -200.000

5.174.576 5.075.265 4.973.938 4.870.553 4.765.071 4.657.447 4.547.638 4.435.600 4.321.288 4.204.655



Bilag 5
Skattefri virksomhedsomdannelse selskab år 1 år 2 år 3 år 4 år 5 år 6

År 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Adm. Omk. -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
3,5% Afkast 3,50 % 331.051 330.535 330.005 329.461 328.903 328.331

Afskrivninger Goodwill -285.714 -285.714 -285.714 -285.714 -285.714 -285.714
Afskrivninger Driftsmidler -96.474 -96.474 -96.474 -96.474 -96.474

Resultat -86.137 -86.653 -87.183 -87.727 -88.285 7.616

Skat 25% 21.534 21.663 21.796 21.932 22.071 -1.904
Regulering udskat jf. note 1 55.880 62.047 66.672 70.141 72.742 50.575
Res efter skat -8.722 -2.943 1.285 4.346 6.529 56.287

Beløb 27% 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300
Beløb 42% 284.036 284.036 284.036 284.036 284.036 284.036
Udbetaling 27 % 35.259 35.259 35.259 35.259 35.259 35.259
Udbetaling 42% 164.741 164.741 164.741 164.741 164.741 164.741
Balance

Ejendom 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Goodwill 2.000.000 1.714.286 1.428.571 1.142.857 857.143 571.429 285.714

Driftsmidler 482.368 385.894 289.421 192.947 96.474 0 0

Værdipapir 4.501.111 4.832.162 5.162.697 5.492.702 5.822.163 6.151.067 6.479.397

Likvider anslået 4.957.493 4.611.691 4.266.018 3.920.478 3.575.074 3.229.809 2.860.569

Aktiver i alt 13.940.972 13.544.033 13.146.708 12.748.985 12.350.854 11.952.304 11.625.680

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
Ek ved omdannelse/Primo 11.050.425 11.050.425 10.789.367 10.454.088 10.123.037 9.795.047 9.469.240
Resultat -8.722 -2.943 1.285 4.346 6.529 56.287
Udbytte -332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336

EK ultimo 11.130.425 10.789.367 10.454.088 10.123.037 9.795.047 9.469.240 9.193.191

Prioritetsgæld 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Udskudt skat 691.926 636.045 573.998 507.326 437.185 364.443 313.868

Gæld div 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621

Passiver i alt 13.940.972 13.544.033 13.146.707 12.748.984 12.350.853 11.952.304 11.625.680

Kontrol 0 0 0 0 0 0 0

Udskut skat beregning
Regnskabsmæssige værdi
Goodwill 2.000.000 1.714.286 1.428.571 1.142.857 857.143 571.429 285.714
Driftsmidler 482.368 385.894 289.421 192.947 96.474 0 0
Ejendom 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

Skattemæssige værdi
Goodwill 0 0 0 0 0 0 0
Driftsmidler 394.665 295.999 221.999 166.499 124.874 93.656 70.242
Ejendom 1.320.000 1.260.000 1.200.000 1.140.000 1.080.000 1.020.000 960.000

2.767.703 2.544.181 2.295.993 2.029.305 1.748.742 1.457.773 1.255.472
691.926 636.045 573.998 507.326 437.185 364.443 313.868

55.880 62.047 66.672 70.141 72.742 50.575



år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

-35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
326.899 325.429 321.421 317.308 313.087 308.755 304.309 299.747 295.065

-285.714

6.185 290.429 286.421 282.308 278.087 273.755 269.309 264.747 260.065

-1.546 -72.607 -71.605 -70.577 -69.522 -68.439 -67.327 -66.187 -65.016
52.038 -18.293 -17.469 -16.852 -16.389 -16.042 -18.125 -15.000 -15.000
56.677 199.529 197.347 194.879 192.176 189.275 183.857 183.560 180.049
48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300 48.300

284.036 284.036 284.036 284.036 284.036 284.036 284.036 284.036 284.036
35.259 35.259 35.259 35.259 35.259 35.259 35.259 35.259 35.259

164.741 164.741 164.741 164.741 164.741 164.741 164.741 164.741 164.741

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.806.296 7.131.726 7.453.147 7.770.455 8.083.542 7.992.297 7.896.607 7.796.354 8.091.418

2.491.687 2.051.743 1.612.802 1.174.889 738.031 702.256 667.593 634.070 201.718

11.297.983 11.183.469 11.065.949 10.945.344 10.821.573 10.694.554 10.564.200 10.430.424 10.293.137

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
9.193.191 8.917.532 8.784.725 8.649.736 8.512.279 8.372.119 8.229.058 8.080.578 7.931.803

56.677 199.529 197.347 194.879 192.176 189.275 183.857 183.560 180.049
-332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336

8.917.532 8.784.725 8.649.736 8.512.279 8.372.119 8.229.058 8.080.578 7.931.803 7.779.515

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

261.830 280.122 297.592 314.444 330.833 346.875 365.000 380.000 395.000

118.621 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621 118.621

11.297.983 11.183.469 11.065.949 10.945.344 10.821.573 10.694.553 10.564.199 10.430.424 10.293.136

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0
52.681 39.511 29.633 22.225 16.669 12.502 0

900.000 840.000 780.000 720.000 660.000 600.000 540.000 480.000 420.000
1.047.319 1.120.489 1.190.367 1.257.775 1.323.331 1.387.498 1.460.000 1.520.000 1.580.000

261.830 280.122 297.592 314.444 330.833 346.875 365.000 380.000 395.000
52.038 -18.293 -17.469 -16.852 -16.389 -16.042 -18.125 -15.000 -15.000



år 16 år 17 år 18 år 19 år 20
2029 2030 2031 2032 2033

-35.000 -35.000 -35.000 -35.000 -35.000
290.260 285.329 280.268 275.074 269.745

255.260 250.329 245.268 240.074 234.745

-63.815 -62.582 -61.317 -60.019 -58.686
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
176.445 172.746 168.951 165.056 161.059
48.300 48.300 48.300 48.300 48.300

284.036 284.036 284.036 284.036 284.036
35.259 35.259 35.259 35.259 35.259

164.741 164.741 164.741 164.741 164.741

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

7.981.678 7.867.007 7.747.275 7.622.349 7.892.094

170.567 140.649 111.996 84.641 -224.008

10.152.245 10.007.656 9.859.271 9.706.991 9.668.086

80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
7.779.515 7.623.624 7.464.035 7.300.650 7.133.369

176.445 172.746 168.951 165.056 161.059
-332.336 -332.336 -332.336 -332.336 -332.336

7.623.624 7.464.035 7.300.650 7.133.369 6.962.092

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

410.000 425.000 440.000 455.000 440.000

118.621 118.621 118.621 118.621 118.621

10.152.245 10.007.656 9.859.271 9.706.990 9.520.713

0 0 0 0 147.373

0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000

0 0 0 0 0

360.000 300.000 240.000 180.000 120.000
1.640.000 1.700.000 1.760.000 1.820.000 1.880.000

410.000 425.000 440.000 455.000 470.000
-15.000 -15.000 -15.000 -15.000 -15.000
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