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1. Indledning

1.1  Hvorfor omdannes en virksomhed?
I praksis ser vi normalt en af de tre følgende årsager, når en virksomhed omdannes til et selskab:

 Udvikling
 Generationsskifte og omstrukturering
 Skatteoptimering

Udvikling betyder, at en virksomheds økonomisk størrelse med tiden ekspanderer, hvor

fremtidens forsatte udvikling fordrer en anderledes virksomhedsform. Den nye virksomhedsform

skal gøre virksomheden  bedre i stand til at støtte virksomhedens teknologiske, økonomiske og

administrative udvidelse. Sidst, men ikke det mindst, skal den nye virksomhedsform give bedre

mulighed for centralisering af kapital, f.eks. ved handler på et børsnoteret marked.

For familiedrevne virksomheder ses der tit virksomhedsomdannelse som en slags forberedelse til

generationsskifte og omstrukturering. Især hvis virksomhedsindehaveren har forskellige typer af

forretning , hvor disse påtænkes at deles mellem flere børn ved generationsskifte.

Den tredje årsag – skatteoptimering - kan faktisk inkluderes i begge ovenstående situationer ved

konkret valg af en skattefri virksomhedsomdannelse. Skattefri omdannelse betyder, at ingen skat

påkræves ved selve omdannelsen, medens tilsvarende skat udskydes, indtil virksomheden skal

afhændes.

I denne afhandling er omdannelsesårsagen for case-virksomheden noget usædvanligt. Det er en

bestemt lovændring ved lån fra associeret selskab, der har været baggrunden for, at virksomheden

foretager omdannelsen. Formålsmæssigt er det i bund og grund for at undgå høj privat beskatning

her og nu, og den kan derfor også kategories som skatteoptimering.

Til belysning af ovenstående kan det derfor også nævnes, at case-virksomheden allerede har fået

foretaget en skattefri omdannelse fra deres revisionsfirma. Dette betyder, at denne afhandling

efter gennemgangen af omdannelsesmetode og praktisk håndtering vil fokusere på analyse af

omdannelsesmetoden. Medens andre afhandlinger lægger vægt på hvilken virksomhedsform og

omdannelsesmetode er det mest passende for case-virksomheden, går denne afhandling den

modsatte vej.

Der har været en del projekter, der foretager en konkret vurdering af valg af omdannelsesmetode,

og en samlet beskrivelse af praksishåndtering for en case virksomhed. Med viden fra kurset kan

dette sagtens udføres i virkeligheden fra bunden af, men der findes ganske få projekter med fokus
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på analyse af en færdig omdannet virksomhed. Med en usædvanlig årsag for

virksomhedsomdannelse, lav egenkapital, negativ indskudskonto, lav regnskabsresultater bliver

case-virksomheden helt speciel, især når der udføres en skattefri virksomhedsomdannelse som

udvalgt metode. Dette har i det hele taget vækket min interesse for analyse af en færdig

omdannet case-virksomhed, i stedet for at undersøge en almindelig case, hvor der  fra starten

opbygges et omdannelses forløb.

1.2  Problemformulering
For en virksomhedsejer med begrænset kendskab og information om regler kan en

virksomhedsomdannelse virke ugennemskuelig og kompleks. Der kræves normalt en lang proces

af analyse og forberedelse inden omdannelse for at finde en optimal fremgangsmåde. Det fordrer,

at man stiller spørgsmål på både generelt niveau og i den konkret situation.

For bedre forståelse af problemformuleringen gives hermed en kort beskrivelse af casen. Casen

handler om et interessentskab (I/S), som drevet af et ægtepar efter virksomhedsskatteordningen

(VSO), og er omdannet til et anpartsselskab (ApS) via skattefri virksomhedsomdannelse. Den første

udfordring er, at interessentskabet har en negativ indskudskonto pga. et relativt stort lån fra det

associerede kapitalselskab, som også drives af samme indehavere. Den anden udfordring er, at

interessentskabet  i de sidste 3 år har haft relativt små regnskabsresultater, hvilket betyder, at

dens goodwill også vil være relativ lille. På denne baggrund skal det undersøges, hvorfor

virkomheden godt må anvende en skattefri virksomhedsomdannelsesmetode, og om hvordan de

afspejler de relevante teorier samt  udførelsen i praksis.

Hoved- og del-spørgsmål til denne afhandling er således som følger:

I hvilken grad er det hensigtsmæssigt, at case-virksomheden omdannes til et
kapitalselskab efter udvalgt metode?

1) Hvilke faktorer har betydning for valget mellem selskabsform og personligregi, henholdsvis
mellem anpartsselskab og aktieselskab, både generelt og for case-virksomheden?

2) Hvad er afgørende  for valget mellem skattepligtig- og skattefri omdannelsesmetode både
generelt og for case-virksomheden?

3) Hvordan udføres der virksomhedsomdannelse efter udvalgt metode i praksis for case-
virksomheden?
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4) Hvorfor valgt man denne metode for virksomhedsomdannelse for case-virksomheden, og hvor
hensigtsmæssig er metoden for de relevante parter?

1.3  Struktur og metodevalg
Efter den korte beskrivelse af afhandlingens sigte vil denne afhandling i de første 5 kapitler

beskrive den foretagne virksomhedsomdannelse. I forlængelse af ovenstående korte beskrivelse af

case-virksomheden drøftes relevante scenarier på følgende temaer:

 Personligt drevet virksomhed i VSO kontra kapitalselskab1

 Anpartsselskab kontra aktieselskab

 Skattepligtig kontra skattefri virksomhedsomdannelse

Forskellen i forhold til andre projekter er dog, at mens de fleste projekter analyserer på et udvalg

af scenarier i relation til en case-virksomhed, foretager denne afhandling primært en beskrivelse af

hvilken metode, der bliver udvalgt til hvert scenarie. Efter hvert scenarie findes der en kort

delkonklusion om den bagvedliggende årsag baseret på relevant teori.

I kapitel 6 samles alle delanalyser og drøftes dybere i forhold til problemstillingen i casen. Formålet

med hele omdannelsesforløbet bliver hermed analyseret og der konkluderes til sidst.

For at bidrage til besvarelse af hovedspørgsmålet og alle delspørgsmålene indledes  afhandlingen i

starten af kapitel 2 med en gennemgang af case-virksomheden – Netto Tand Service. Herefter

svares der på del-spørgsmålene 1 og 2. Afsnit 2.2 ser på hvilke faktorer, der er vigtige for valget

mellem kapitalselskabsform og personligregi i VSO for case virksomheden. Afsnit 2.3 gennemgår

krav og forskel mellem anpartsselskab og aktieselskab.  Afslutningsvist foretager afsnit 2.3 en

vurdering på afgørende fakta for valget mellem skattepligtig og skattefri omdannelsesmetode.

Til besvarelse af del-spørgsmål 3 gennemgås den relevante teori i kapitel 3 og 4 på hhv. skattefri

omdannelsesmetode og værdiansættelsesmetode. Kaptiel 5 beskriver konkret, hvordan disse

teorier bliver anvendt i virksomhedens omdannelse. Udover det vil afsnit 5.1 beskæftige sig med

håndtering af diverse konti i VSO.

I slutningen af afhandlingen foretages der en samlet analyse af, hvorfor en sådan

omdannelsesmetode bliver udvalgt, samt betydningen af den udvalgte metode for de relevante

parter. Kapitel 6 svarer således på både hovedspørgsmålet og del-spørgsmål 4.

1 Kapitalselskab inkluderer hermed både anpartsselskab og aktieselskab
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1.4  Målgruppe
Afhandlingen er udarbejdet som afgangsprojekt på HD- studiet i Regnskab og Økonomistyring.

Denne afhandling har en primær målgruppe som er vejleder og censor, og en sekunder målgruppe

som kunne være indehavere af små virksomheder. Udover det håber jeg på, at projektet kan

hjælpe små virksomheder til at få et overblik over virksomhedsomdannelse og en generel

forståelse for omdannelsesprocesser.

1.5  Problemafgræsning
Som oplyst tidligere går denne afhandling direkte ind i beskrivelsen af en virksomhedsomdannelse.

Der bliver derfor ikke foretaget en grundig sammenligning mellem forskellige elementer i hvert

scenarie, men vigtige fakta gøres til genstand for en analyse. Afhandlingen er derfor afgrænset fra

følgende:

 Afhandlingen er begrænset til de gældende danske love og regler, således at kun relevante

historiske regler nævnes i projektet.

 Der arbejdes kun med personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark.

 Lovgivning på Personskatteloven(PSL), VSO, og andre berørte lovgivning gennemgås kun i

relevant omfang .

 Der arbejdes kun med omdannelse af I/S i VSO og således ikke med andre former for

personlig ejede selskaber.

 Skattesatserne, som bruges i beregningerne, tager udgangspunkt i 2012 regelsæt.

 Case-virksomheden aflægger regnskab efter regnskabsklasse A før omdannelsen og

regnskabsklasse B efter omdannelsen. Regnskabsklasse C – D vil derfor ikke blive beskrevet

i detaljer.

2. Overvejelser inden omdannelse

2.1 Beskrivelse af casen
Den omhandlede virksomhed er en tandklinik med navnet Netto Tand Service, som oprindeligt

blev startet af Jens Nielsen og Jensine Madsen, og parret har boet i Lyngby siden de blev gift2.

Virksomheden har siden starten af 2002 været drevet af begge indehavere som et I/S. De har hver

2 Alle oplysninger om virksomhedsnvan og indehavernes navn er redigeret
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især en ejerandel på 50 procent af virksomheden og har derved ret til 50 procent af

virksomhedens overskud per person. Parret deltager begge fuldt ud i den daglige drift af

virksomheden og har samme afskrivningssats og afskrivningssum på virksomhedens aktiver.

Ved siden af virksomheden Netto Tand Service driver parret også et anpartsselskab --Tand

Ingeniør, som i senere kapitler også kaldes det associerede kapitalselskab/ ApS, det tidligere

anpartsselskab, eller den tidligere ApS. Tand Ingeniør står for større indkøb af maskiner, maskiner

reservedel, mindre udstyr, relevant materiale til tandbehandling osv. Virksomheden sælger også

udstyr til andre tandklinikker. Virksomhedsstrukturen ser ud som nedenstående:

Figur 1, Ejerforhold for Jens Nielsen og Jensine Madsen før omdannelsen (Egen tilvirkning )

Netto Tand Service har anvendt VSO i et par år og har sparet en del overskud op i løbet af årene.

Ejerne har nu overvejet at omdanne interessentskabet til et kapitalselskab ud fra

forretningensbehov. Som nævnt i sidste kapitel vil denne afhandling fokusere på

virksomhedsomdannelse fra en personlig drevet virksomhed til et kapitalselskab, irrelevante

emner behandles derfor ikke i senere kapitler.
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Figur 2, Planlagt ejerforhold for Jens Nielsen og Jensine Madsen efter omdannelsen (egen
tilvirkning )

Netto Tand Services sidste tre års driftsresultater, balancesum, egenkapital og lån fra det

associerede ApS ser ud som følgende:

Driftsresultat Balancesum Egen kapital Gældsbrev fra Tænd Ingeniør
2011 478.840 60.964 -1.519.584 1.400.000
2010 384.626 60.964 -1.448.982 1.400.000
2009 408.828 184.313 -1.370.267 1.400.000
Tabel 1, Overblik over Netto Tand Services økonomi (egen tilvirkning )

Detaljeret information ift. ovenstående tabel findes fra bilag 1 til bilag 9. Jens Nielsen og Jensine

Madsen er mest bekymrede om lånet på 1,4 mio. kr. fra Tand Ingeniør. Det er nemlig fordi de har

hørt fra andre virksomhedsejere, som også anvender VSO, at denne type af lån vil komme til

beskatning som privat indtjening i fremtiden. Parret er meget glade for VSO, men finder det

økonomisk tungt at skulle beskattes af 1,4 mio. kr.  De vil derfor gerne vide, om der er en bedre

måde at behandle lånet på, og hvis der er, hvilken betydning har det så for den nuværende

struktur af ApS og VSO. Ud over det vil de også gerne finde ud af, om hvordan kommende

ændringer vil have betydning for forretningsudvikling i fremtiden.

2.2 Virksomhedsskatteordningen
VSO giver mulighed for at trække virksomhedens renteudgifter fra indehavers personlige indkomst.

Ejer får også mulighed for at spare op i virksomheden mod betaling af en foreløbig skat. På den

måde kan virksomhedsejere foretage en skattemæssig udjævning af deres indkomst fra

virksomheden ved at spare op i de gode år og hæve opsparet overskud i dårlige år eller efter

behov3.  VSO kan vælges en gang om året ved selvangivelsen til SKAT. Udover beskrevne fordele

ved at benytte VSO er der samtidig også en stribe af krav for anvendelsen.

2.2.1 Krav for anvendelse af VSO
Jf. Virksomhedsskatteloven(VSL) §24 er der visse krave til anvendelse af VSO. Der skal udarbejdes

af et særskilt regnskab for virksomheden, og bogføringsloven skal overholdes. Hvis ægtefæller

driver en eller flere virksomheder sammen, skal de dele overskud mv. Hvis ejer har flere

3 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648473, SKAT – virksomhed – personlig ejet virksomhed
4 Redigeret af Tine Harboe, Skattelovsamling for studerende 2013/1, , Magnus Informatik, S.618
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virksomheder, som drives i personligregi, skal alle virksomheder behandles som en, og VSO skal

derudover anvendes på alle virksomheder for hele indkomståret. Valg af ordningen kan ske med

tilbagevirkende kraft frem til den 30 juni i det andet kalenderår efter indkomstårets udløb, hvis

virksomheden anvender kalenderårs regnskab.

Følgende konti skal udarbejdes ved anvendelse af VSO:

 Indskudskonto, VSL, §3

 Mellemregningskonto, VSL, §4 a

 Opsparingskonto, VSL, §10

Der er krav om, at hævninger og indskud skal bogføres post for post, med virkning fra tidspunktet

for overførslen.

Erhvervsmæssige aktiver og passiver skal selvfølgelig indgå i VSO, og hvis aktiver benyttes både til

erhvervsmæssige og private formål, skal de ikke indgå i den selvstændige erhvervsvirksomhed jf.

VSL §1 stk.3. Dog skal den erhvervsmæssig del af en ejendom indgå i virksomheden. Biler,

telefoner, datakommunikationsforbindelse og computere med tilbehør kan indgå i virksomheden,

hvis de er blandet benyttet. Ved fastsættele af værdien af privat benyttede aktiver, der indgår i

virksomheden, skal Ligningsloven(LL) §16 anvendes. For blandet benyttet biler skal LL §9C, stk.7

tilsvarende anvendes. Aktier og obligationer kan ikke indgå i VSO. Værdipapirer, hvis afkast følger

markedsrenten, kan indgå i VSO.

2.2.2 Hæverækkefølge
Når en personlig drevet virksomhed anvender VSO, skal indehaveren følge  en bestemt

hæverækkefølge, når der hæves fra virksomheden til private økonomi jf. VSL §5:

1. Refusioner, som ikke er ført over mellemregningskontoen

2. Medarbejdende ægtefælle, som ikke er ført over mellemregningskontoen

3. Årets virksomhedsskat

4. Beløb afsat til senere hævning, primo

5. Årets kapitalafkast, som ikke kan spares op

6. Årets personlig indkomst

7. Hævning på konto for opsparet overskud

8. Hævning på indskudskontoen og derudover
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Der er tvungne hævninger på nr. 1-5. Hvis der i året ikke bliver overført et beløb, der svarer til de

tvungne overførelser, skal der tvangsmæssigt afsættes til senere hævning. Hvis overskuddet ikke

er stort nok til at dække de tvungne hævninger, vil differencen svare til en hævning på

indskudskontoen.

2.2.3 Diverse konti i VSO
Indskudskonto skal opgøres i starten af regnskabsåret i det indkomstår, hvor virksomheden

anvender VSO for første gang. Indskudskonto forstås som overførsel af værdier fra den

skattepligtige til virksomheden. Indskudskonto skal opgøres som værdien af indskudte aktiver med

fradrag af gæld på passiv siden.

Hvis indestående på indskudskonto opgøres negativt, og indehaveren kan dokumentere, at alle

aktiver og passiver er medtaget, samt at medregnet gældsposter kun er erhvervsmæssige, kan

indestående på indskudskontoen sættes til nul.

Indskudstontoen skal reguleres årligt ved indkomstårets udløb5 jf. VSL §3 stk.6. Ultimo opgørelsen

er lig med indskudskontoen primo, plus årets indskud på indskudskontoen, minus hævninger

foretaget på indskudskontoen.

Hævninger på indskudskontoen er skattefrie for indehaver, men hævninger skal dog følge efter

den bestemte hæverækkfølge, som beskrives i det sidste afsnit.

Mellemregningskonto6 kan først have virkning efter anvendelsen af VSO. Den skattepligtige kan

overføre kontante beløb fra privatøkonomi til virksomheden via mellemregningskonto, i stedet for

at foretage indskud på indskudskonto.

Beløb, der overføres fra mellemregningskontoen til privatøkonomien anses ikke som den

skattepligtiges indkomst og skal derfor ikke beskattes. Såfremt indestående på

mellemregningskontoen bliver negativ, skal dette udlignes ved hævning fra overskuddet. Beløbet

anses for hævet og skal trækkes fra ved maksimal virksomheds skatteberegning i afsnit 2.2.4.

Hvis den skattepligtige har afholdt virksomhedens driftsomkostninger af private midler, kan dette

bogføres på mellemregningskontoen. Tilsvarende kan denne type af omkostninger også overføres

fra mellemregningskontoen til privatøkonomien ved at hæve på overskuddet. Omkostninger som

5 Redigeret af Tine Harboe, Skattelovsamling for studerende 2013/1, , Magnus Informatik, S.619
6 http://www.tax.dk/jv/cc/C_C_5_2_6.htm
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relaterer sig til refusion, medarbejdende ægtefælle osv. kan hensættes på

mellemregningskontoen med virkning fra indkomstårets begyndelse.

Opsparingskonto er en residual af virksomhedens skattepligtige indkomst med fradrag af overført

kapitalafkast, personlig indkomst og virksomhedens acontoskat. Kontoen beskattes med

pågældende virksomhedsskat. Hvis der sker hævning på kontoen, vil beløbet blive beskattet som

personlig indkomst, hvor tidligere medregnet skattebeløbet fradrages.

Opsparingskonto kan bruges til at udjævne indehavers personlig indtjening fra år til år. Sædvanligt

sparer indehaver normalt op i de år, hvor der er større overskud, og foretager hævning, når

forretningen skal klare en tilbagegangsperiode.

2.2.4 Beskatning og overskudsdisponering
Når personligt drevet virksomhed anvender VSO, sker beskatning først efter kontant hævning,

hævet kapitalafkast og hævet personlig indkomst. Beregningsmodellen for maksimeret

virksomhedsindkomst er følgende7:

Hvis f.eks. en virksomhed har en skattepligtig indkomst på 500 t.kr., har hævet kontant på 400 t.kr.,

kapitalafkast på 10 t.kr., og hensat til senere hævning primo er 0, vil opgørelsen af beskatningen i

virksomhedsordning se således ud:

7 CBS HD(R) undervisning på Erhvervsbeskatning, 2013 efterårs semester, plancher Virksomhedsskatteloven s.18.



13

Figur 3, Overskudsdisponering af skattepligtig indkomst på 500 t.kr.

Jf. Ovenstående figur kan overskuddet overordnet set fordeles i 3 grupper:

 Overskud som hæves fra virksomheden inden/ efter skattepligtig indkomst, hvilket til sidst

beskattes som personlig indkomst

 Overskud som forbliver i virksomheden til beskatning

 Overskud som forbliver i virksomheden til opsparet overskud.

Baseret på ovennævnte fordeling beskattes den første gruppe som personlig indkomst efter

gældende krav, og den anden gruppe beskattes efter virksomhedsskat på 25% i 2012. Den sidste

gruppe beskattes efter den anden gruppe, hvis den bliver i virksomhedens opsparingskonto, ellers

vil den beskattes som den første gruppe, hvis den hæves ud som personlig indkomst:

Sparer du op i virksomheden, beskattes den del af overskuddet, som du sparer op, med 25
procent. Skatten er foreløbig. Når du hæver af opsparingen, betaler du skat som af
personlig indkomst. Her får du godtgjort den foreløbige skat.8

2.2.5 Delkonklusion
Jens Nielsen og Jensine Madsen kender godt til reglen om beskatning på hvæet opsparingen fra

VSO, men de vil gerne finde ud af, om der er andre eventuelle alternativer.

Ved anvendelse af VSO har de stor fleksibilitet, hvor de selv kan bestemme hævning, størrelse af

opsparet overskud, og udjævning af deres personlig indkomst ved tilpasning af privat hævning.

Dette kan tydeligt illustreres ved efterfølgende tabeller og figurer af 1. tilpasset hævning 2. for lidt

og 3. for meget hævning, men hvordan er sammenhæng mellem privat hævning og opsparet

overskud?

8 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1648473, SKAT – Virksomhed – Personlig ejet virksomhed

Skattepligtig
indkomst

500

Hævet
kapitalafkast

10

Resterende
overskud

490

Personlig indkomst
357

Virksomheds-
beskatning

133,3

Virksomhedsskat
33,3

Opsparet overskud
100
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Skattepligtig
indkomst

Kontant
hævet

Kapitalafkast
Hensat til senere
hævning primo

1. Tilpas hævet 1.000 700 10 0

2. For lidt hævet 1.000 100 10 0

3. For meget hævet 1.000 1.400 10 200

Tabel 2: Overskudsdisponering af forskellige hævninger (i t.kr)

Nedenstående beregninger er fortaget ved maksimering af virksomhedsskat som følger af den

viste beregningsmodel i afsnit 2.2.4.

Figur 4: Overskudsdisponering af tilpassende hævning

Figur 5: Overskudsdisponering af for lidt hævning

Skattepligtig
indkomst

1.000

Hævet
kapitalafkast

10

Resterende
overskud

990

Personlig indkomst
590

Virksomheds-
beskatning

400

Virksomhedsskat
100

Opsparet overskud
300

Skattepligtig
indkomst

1.000

Hævet kapitalafkast
10

Resterende
overskud

990

Personlig indkomst
-210

Virksomheds-
beskatning

1.200

Virksomhedsskat
300

Opsparet overskud
900

Skattepligtig
indkomst

1.000

Hævet
kapitalafkast

10

Resterende
overskud

990

Personlig indkomst
1.790

Virksomheds-
beskatning

-800

Virksomhedsskat
-200

Opsparet overskud
-600
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Figur 6: Overskudsdisponering af for meget hævning

Jf. VSL, afsnit I VSO §15 kommer opsparede overskud først til beskatning, når indehaveren vælger

at hæve hele eller en del af årets overskud/opsparede overskud i VSO, eller når indehaveren

sælger virksomheden eller går på pension. Først på det tidspunkt skal indehaveren betale

arbejdsmarkedsbidrag og endelig skat af det akkumulerede opsparede overskud igennem årene.

Hvis virksomhedens indkomst varierer hvert år, og der  i de foregående år har været positiv

opsparet overskud som ovenstående eksempel, kan overskudet minimeres ved at foretage større

hævning. F.eks. hvis virksomheden har haft større udgifter ifm. renovering, etablering osv. I denne

situation undgår Jens Nielsen og Jensine Madsen større beskatning ved virksomhedens ophør i den

sidste ende.

Hvis opsparingskonto i figur 4 og 5 lægges sammen, vil der være i alt 1.200 t.kr., men denne konto

vil gå i nul, hvis der foretages for meget hævning i figur 6 i to af de efterfølgende år. Det vil så sige,

hvis Jens Nielsen og Jensine Madsen planlægger i god tid, kan de uden tvivl foretage en passende

hævning i forhold til topskattegrænsen, hvor opsparet overskud til sidst nedsættes til nul.

Foregående figur har illustreret, hvordan opsparet overskud justeres efter private hævning, og hvis

virksomheden har nogenlunde jævnlig indkomst, kan opsparet overskud også minimeres ved at

optimere hævet personlig indkomst som følgende:

Skattepligtig
indkomst

Kontant
hævet

Personlig
indkomst

Virksomheds-
beskatning

Opsparet
overskud

1. Maksimum
virksomhedsbeskatning

1.000 550 390 600 450

2. Forhøjet personlig
indkomst I

1.000 550 420 570 428

3. Forhøjet personlig
indkomst II

1.000 550 480 510 383

Tabel 3, Hævning på opsparet overskud ved forhøjet personlig indkomst (i t.kr)

Skattepligtig
indkomst

1.000

Hævet kapitalafkast
10

Resterende
overskud

990

Personlig indkomst
390

Virksomheds-
beskatning

600

Virksomhedsskat
150

Opsparet overskud
450
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Figur 7: Maksimum virksomheds beskatning

Figur 8: Forhøjet personlig indkomst I

Figur 9: Forhøjet personlig indkomst II

Ovenstående figur viser at opsparet overskud :

 Er den sidste del af overskud i virksomheden

 Påvirkes primært af privat hævning og personlig indkomst, og kan derfor reguleres efter

virksomhedens økonomisk situation

Har akkumuleret effekt, og kan derfor reguleres til et bestemt beløb ved hjælp af en beregning.

Netto tand service har sparet en del overskud op i de første par år ved anvendelsen af VSO. Vil

opsparet overskuddet have betydning for virksomhedsomdannelse? Hvordan og hvorledes skal

overskuddet håndteres både før og efter virksomhedsomdannelsen? Konkret håndtering af disse

ses i afsnit 3.2.3.

2.3 Selskabsform contra VSO
Man skal overveje visse faktor inden beslutning om virksomhedsomdannelse. Når virksomheden

drives i VSO er der mindre krav i f.eks. regnskabsstandard og offentliggørelse. Ejerne kan spare

Skattepligtig
indkomst

1.000

Hævet kapitalafkast
10

Resterende overskud
990

Personlig indkomst
420

Virksomheds-
beskatning

570

Virksomhedsskat
142,5

Opsparet overskud
428

Skattepligtig
indkomst

1.000

Hævet kapitalafkast
10

Resterende
overskud

990

Personlig indkomst
480

Virksomheds-
beskatning

510

Virksomhedsskat
127,5

Opsparet overskud
383
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overskud op med senere hævning, og kan også låne midler fra virksomheden ved større hævning.

Denne fleksibilitet findes ikke tilsvarende, hvis virksomheden i stedet drives i kapitalselskabsform.

Overordnet set er der to grupper af faktorer, der skal analyseres inden omdannelsen: 1)

Fleksibilitet i VSO i forhold til kapitalselskabsform, og 2) Krav efter lovgivning. Den sidstnævnte

analyseres videre i efterfølgende delkapitler.

2.3.1 Beskatning af lån fra associeret selskab
En af de vigtig faktorer, der gør, at ejerne af Netto Tand Service overvejer virksomhedsomdannelse

er ændring i lovgivning på Anpartshaverlån - Selskabs lån til virksomhedsskatteordning9.  Jf.

Lovændringen SKM2014.16.SR tyder det på, at deres lån fra Tand Ingeniør ApS skal beskattes, når

lovændringen træder i kraft. Lovændringen ifølge oplysning fra SKAT henvises til Den juridiske

vejledning 2013-2, afsnit C.B.3.5.3.3.10:

I september 2012 vedtog Folketinget, at aktionærlån fremover skal beskattes. Det
skyldtes, at der i årene forud for 2012 havde været en stigende tendens til, at
aktionærer brugte aktionærlån som et skattefrit alternativ til løn eller udbytte. Der er
følgende betingelser for, at reglen gælder:

Lånet skal ydes af et selskab m.v., der er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1,
nr. 1 eller 2, og tilsvarende selskaber m.v. hjemmehørende i udlandet og

Personen, der modtager lånet, og det långivende selskab skal have en forbindelse
omfattet af LL § 2.

Ad. 2. En person og et selskab har en forbindelse omfattet af LL § 2, når personen
alene eller sammen med sine nærtstående eller efter aftale med andre aktionærer
har bestemmende indflydelse på selskabet i kraft af ejerskab eller rådighed over
stemmerettigheder. Se nærmere LL § 2, stk. 2.

Reglen gælder ikke lån til selskaber.

Til forklaring af lovændringen har SKAT angivet en konkret eksempel på hjemmesiden, hvor ved

fortolkning kan det konkluderes, at lånet ydes af Tand Ingeniør ApS til Netto tand service skal

fremadrettet beskattes som personlig indkomst hos indehaverne.

9 SKAT - Juridisk information > Afgørelser, domme, kendelser, SKAT-meddelelser mv. > 2014,
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2135650&vId=0&lang=IT
10 SKAT – Juridisk information – Den juridisk vejledning 2014 -1. http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946441
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Hvis Jens Nielsen og Jensine Madsen ikke skal betale kirkeskat, og ikke har kapitalindkomst fra

obligationer, aktier osv., vil beskatning på lånet på 1,4 mio. kr. være et relativ stort beløb for dem.

Deres kommuneskat i 2012 var på 23,7% 11, AM bidrag var på 8%, sundhedsskat var på 7%,

bundskat var på 4,64%, topskat var på 15%. Således bliver deres beskatning af lånet groft beregnet

efter gælendesatser som følgende:

Satser max./fradrag
Personlig indkomst før AM bidrag 1.400.000
AM bidrag 8% -112.000
Personlig indkomst (PI) 1.288.000
Beskæftigelsesfradrag 22.300 -22.300
Skattepligtig indkomst (SI) 1.265.700
Kommuneskat PSL § 8c (beregnes af SI) 23,70% 42.000 290.017
Sundhedsskat SL §8 (beregnes af SI) 7,00% 42.000 85.659
Kirkeskat (beregnes af SI) 0,00% 42.000 -
Bundskat PSL § 6 (beregnes af PI+positiv KI+KA) 4,64% 42.000 57.814
Topskat PSL § 7 (beregnes af PI+positiv KI) 15,00% 421.000 130.050
Skat 563.540
+ AM bidrag 112.000
Skat i alt 675.540

Tabel 4, Personlig beskatning af lån fra Tand Ingeniør

Hvis parret også har kapitalindkomst ved siden af, skal de også betale topskat for denne, derved

bliver den samlede skat endnu større. Således bedre oplyst beslutter Jens Nielsen og Jensine

Madsen at omdanne Netto Tand Service til et kapitalselskab.

2.3.2 Hæftelse & kapitalkrav
Når virksomhed drives i personligregi vil virksomheden og ejerne anses som en juridiske enhed.

Det betyder, at ejerne hæfter for virksomhedens gæld med deres personlige formue, hvis

forretningen mod forventningen går dårlig.  Risikoen vil typisk ikke vise sig ved etablering af

virksomhed. Dette skyldes, at der er mindre aktiviteter, mindre indkøb, færre debitorer, og derved

mindre bevægelse af pengestrøm i virksomhedens startperiode.

Betragtet ud fra produkt cyklus illustrationen12 nedenfor vil virksomheds produkter opleve

nedenstående 5 faser: etablering, udvikling, shake out, modenhed og til sidst tilbagegang.

Relevante aktiviteter såsom administration, indkøb, produktion, lagering, teknisk support, service

11 http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/kommuneskatter/procenter/1084/173/
12 CBS HD(R) undervisning på Strategisk ledelse, 2012 efterårs semester, kaptiel 6, S.25.



19

osv. vil vokse i takt med produktets udvikling. Knyttet til disse aktiviteter er der cykliske udsving i

pengestrømmen, der ved et ikke planlagt peakpoint kan betyde, at personlig drevet virksomhed

pludselig skal hæve gæld i et stort beløb af indehavers egen personlige formue. Denne potentielle

risiko kan selvfølgelig undgås ved forsigtig planlægning, hvor pengetanken altid er stor nok ift.

pengestrøms bevægelse. Men planlægning af pengestrøm vil også blive kompleks, hvis

virksomheden med tiden har udviklet sig med flere typer af produkter, som drives i forskellige

geografiske arealer, hvor hver produkter eller geografiske arealer haranderledes udviklings

strategier.

Figur 10, Produkt cyklus illustration

Virksomheder vil normalt skifte form til anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), når de har

nået en bestemt størrelse, efter en samlet analyse af ovenstående faktorer. Dette vil typisk efter

en samlet risiko vurdering ske når når en personlig drevet virksomhed får en hæftelse tæt på eller

større end personlig formue. Årsagen af skift  af virksomhedsform er, at hæftelse for

anpartsselskab eller aktieselskab er begrænset til selskabetss indskudte kapital, men reglerne

anvendes ikke hos personlig drevet virksomhed.

Erhverv og Selskabsstyrelsen har lagt krav for kapitalgrundlaget for anpartsselskab og aktieselskab

på hhv. 80.000 kr. og 500.000 kr. Jf. Selskabsskatteloven (SEL) 13 §4 stk. 2, skal et anpartsselskab

have en selskabskapital, som svarer til mindst 80.000 kr. Selskabskapitalen skal indskydes ved

13 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=135933#K3



20

stiftelsen ved enten kontantstiftelse eller apportindskud. Den sidstnævnte er dog den mest

anvendte metode ved virksomhedsomdannelse.

Jf. SEL §24 kan et kapitalselskab oprettes af en eller flere stiftere. Jf. SEL §33 skal der til enhver tid

være indbetalt 25 pct. af selskabskapitalen, dog er der en minimumsgrænse på 80.000 kr. Hvis

indskud består af andre værdier end kontanter, og hvis hele eller en del af selskabskapitalen

indbetales som andre værdier, skal hele selskabskapitalen dog indbetales. Jf. SEL §35 hvis indskud

består i andre værdier end kontanter, dvs. apportindskud, skal disse vurderes med en økonomisk

værdi, og de skal ikke være en pligt til at udføre et stykke arbejde eller levere en tjenesteydelse.

Hvis kapitalselskab omdannes fra en bestående virksomhed eller en bestemmende kapitalpost fra

et andet kapitalselskab, skal der ved vurderingsberetning laves en åbningsbalance for

kapitalselskabet. Derudover skal åbningsbalancen udarbejdes efter årsregnskabsloven jf. SEL §36.

2.3.3 Regnskabsmæssige krav
Virksomheds størrelse er afgørende for anvendelse af regnskabsklasser. Hver regnskabsklasse har

deres individuelle regler, som virksomhed skal følge efter. JF. Årsregnskabsloven (ÅRL) findes der i

alt 4 grupper i regnskabsklasser: A, B, C og D14.

D Børsnoterede selskaber og
statslige selskaber

Balancesum Alle uanset størrelse
Nettoomsætning
Antal ansatte

C Mellemstore og store
selskaber

Balancesum >36 mio.kr.              >143 mio.kr
Nettoomsætning >72 mio.Kr.              >286 mio.kr.
Antal ansatte >50 >250

Mellemstore           Store
B Små selskaber Balancesum 0 - 36 mio. Kr.

Nettoomsætning 0 - 72 mio. Kr.
Antal ansatte 0 - 50

A Virksomheder med
personligt ansvar
Små Virksomheder med
begrænset ansvar

Figur 11. Differentiering af det tekniske regelsæt i fire regnskabsklasser

14 © 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG
International), a Swiss entity. All rights reserved.
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Kravene i de forskellige klasser vokser fra ganske få i klassen A til mange i klasse D. Virksomheden i

casen omfattes af klasse A inden omdannelsen og klasse B efter omdannelsen. Derfor vil klasse c

og D ikke blive taget op til nærmere drøftelse.

Klasse A15 omfatter de helt små virksomheder. De kan være personlige virksomheder (uanset

størrelse), interessentskaber, samt virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet af lov

om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Klasse B16 omfatter virksomheder med begrænset hæftelse, som eksempelvis anpartsselskaber,

aktieselskaber, erhvervsdrivende fonde, og virksomheder med begrænset ansvar, der er omfattet

af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

Det er et krav, at selskab i klasse B skal udarbejde og indsende årsregnskab til Erhvervs- &

Selskabsstyrelsen til offentliggørelse jf. ÅRL §3, da både anparts- og aktie-selskab er omfattet af

Bogføringsloven(BFL) og Årsregnskabsloven. Årsrapporten består af lovpligtig og frivillig indhold

som er følgende17:

Lovpligtig Lovpligtig Frivillig
Regnskabsopgørelser Ledelsesberetning Supplerende beretning
- Resultatopgørelse - Hovedaktiviteter - Etik
- Balance - Fremtidsudsigter - Sociale forhold
- Egenkapitalopgørelse - Vidensressourcer - Medarbejderforhold
- Pengestrømsopgørelse - Risikoprofil - Bæredygtighed
- Noter - Miljøforhold - Mv.
- Anvendt regnskabspraksis - Samfundsansvar
- Ledelsespåtegning - Ledelsespåtegning
- Revisionspåtegning - Ledelsespåtegning

Tabel 5. Årsrapportens bestanddele

Som hovedregel er årsrapport underlagt revisionspligt for selskaber i gruppen. Dette kan dog jf.

ÅRL §13518 undtages for regnskabsklasse B, hvis følgende betingelse er opfyldt i to på hinanden

følgende regnskabsår:

 En balancesum ikke overstiger 4 mio. kr.

 En nettoomsætning ikke oversiger 8 mio. kr.

15 http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/regnskabsklasser
16 http://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/ordbog/regnskabsklasser
17 © 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, a Danish limited liability company and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (KPMG
International), a Swiss entity. All rights reserved.
18 https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=158560#Afs3
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 Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede ikke overstiger 12 ansatte i løbet af regnskabsåret

Det kan betyde konkurrenceulemper, når en virksomhed omdannes til et selskab, fordi

årsrapporten skal offentliggøres i selskabsform. Konkurrenterne får nemlig mulighed for at få et

indblik i selskabets økonomiske situation. Den positive side er, selskabet kan trods beskrevne krav

vælge kun at vise bruttofortjeneste. Selskabet kan derved gemme information på omsætning og

direkte omkostninger, hvilket gør det sværere for konkurrenter ift. videre indsigt.

Efter sammenligning af anpartsselskab og aktieselskab har parret besluttet, at virksomheden skal

omdannes til et anpartsselskab af følgende årsager:

1) Netto Tand service har ikke så stor omsætning eller balancesum, og har heller ikke så mange

ansatte. Det vil så sige, at regnskabsklasse B vil være meget passende med hensyn til

regnskabskrav og administrativ problemstilling. Ud over det kender de godt til

anpartsselskabsformen i forvejen pga. Tand Ingeniør, hvilket gør det nemmere for dem at køre et

nyt ApS lige fra starten.

2) Netto Tand Service opfyldes faktisk krav for ÅRL §135 om den kan benytte muligheden om at

undlade revision af det nye omdannet ApS. Det skyldes at virksomhedens økonomiske størrelse i

det omdannede anpartsselskab efter deres vurdering vil være nogenlunde det samme som

tidligere regnskabsår.

2.3.4 Administration
Når en personlig ejet virksomhed omdannes til et kapitalselskab, skal der etableres en bestyrelse,

hvor beslutningen om virksomhedens udvikling skal afstemmes. For aktieselskaber skal en

bestyrelsen bestå af mindst 3 medlemmer, som vælges på en generalforsamling, jf.

Aktieselskabsloven(ASL) §49, stk. 1 og 2. Der skal endvidere vælges en ansat til bestyrelsen, hvis

antal af ansatte overstiger 35. Tilsvarende krav om bestyrelse findes ikke hos anpartsselskab, men

i et anpartsselskab skal der til gengæld udpeges en direktion. Hvis der er flere end 35 ansatte over

en periode på 3 år hos anpartsselskab, skal der dog også her vælges en ansatte til bestyrelsen, jf.

Anpartsselskabsloven §19.

Sammenlignes med personlig ejet virksomhed skal et kapitalselskab offentliggøre virksomhedens

årsregnskab, hvor mange informationer pga. det vil være åbne for eksterne interessenter. Hvis et

kapitalselskab har en større gruppe af forskelligeartede interessenter, vil det give et større arbejde

med sortering af information og fastlæggelse af selskabs udviklingsstrategi i fremtiden. Grunden til
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dette er, at  enhver interessent har deres egen krav og fokusererpå forskellig information, og vil

således reagere anderledes påvirksomheds årsregnskab. Interessenters betydning for en

virksomhed kan variere meget, alt efter om hvor stort, hvor hårdt og hvor hurtigt deres reaktion

vil påvirke virksomhedens almindelige drift og forsatte overlevelse.

Interessenter kan groft fordeles i 4 grupper som følgende:

Økonomiske interessenter: ejer, aktionær, bank, kunder, leverandør osv.

Politisk interessenter: regering, politisk grupper, finanstilsyn osv.

Teknologiske interessenter: leverandør, kunder, konkurrenter, brancheforening osv.

Interne interessenter: ansattes forening, ansætter osv.

Figur 12, Illustration af interessenters forhold for en virksomhed

Interessenterne skal som regelsorteres efter  hvor vigtigte de er for virksomheden og skal derpå

behandles efter forskellige strategier. Fordelingen kan være f.eks. vigtig spiller, som skal der skal

forhandles med; en gruppe som skal være tilfredsstillende; og en anden gruppe som skal være

informeret osv. Hvis læseren gerne vil vide mere om dette emne kan disse findes med nøgleordet

strategisk ledelse.

2.3.5 Delkonklusion
Kapitel 2.2 og 2.3 prøver at finde et svar på det første del-spørgsmål:
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1) Hvilke faktorer har betydning for valget mellem selskabsform og personligregi, henholdsvis

mellem anpartsselskab og aktieselskab, både generelt og for case-virksomheden?

Ud fra tidligere afsnit kan det konkluderes, at det er lovkrav, virksomhedens økonomiske situation

samt størrelse, der er afgørende for valg mellem selskabsform og personligregi. Jens Nielsen og

Jensine Madsens beslutning om at omdanne deres interessentskab til et anpartsselskab er

primært fordi, Netto Tand Service har et lån fra det associeret ApS – Tand Ingeniør. Hvis der ikke

havde været denne type af lån, havde de ikke behøvet omdanne virksomheden.

Angående valget mellem anpartsselskab og aktieselskab vil vigtige elementer være selskabets

størrelse og vurdering af fremtidige udvikling. Hvis selskabet er lille  såsom de forrige omtalt ÅRL

§135, vil det jo betyde, at selskabet kan skjule mange informationer ved aflæggelse af årsregnskab.

Derved bliver det sværere for konkurrenter at få indsigt. For selskabets konkurrencedygtighed vil

dette dermed være en stor plus.

Der er helt klart en forskel i kapitalkrav, idet et aktieselskab kræver en kapital på 500.000 kr., mens

anpartsselskab en kapital på 80.000 kr. Men dette afhænger alligevel af, om hvilken

forretningsområde selskabet drives i. Der findes eksempler i nogle virksomheder på, om der er

mange projekter i virksomheds daglig dag, der vil kræve rådighed større end 500.000 kr., som

endelig drives som et anpartsselskab. Hvis dette er tilfældet vil kapitalkrav alene have svært være

afgørende for valget mellem anpartsselskab og aktieselskab.

Ud fra regnskabsmæssige krav og administrative krav vil det være nemmere at starte et

anpartsselskab end aktieselskab. Men hvis selskabet efter en forretningsvurdering  inden for

ganske få år skal udvides til andre geografiske områder, vil det måske være mere hensigtsmæssigt

at omdanne til et aktieselskab fra starten af. Konkret situationer kan være, f.eks. hvis der skal

samarbejdes med lokale virksomheder, eller hvis der skal købes udenlandske virksomheder, eller

hvis der skal sælges en del af virksomheden til udenlandske virksomheder. Regnskabs og

administrativ krave kan dog i denne situation også være forklaring bag ved valget. En af fordelene

ved aktieselskabsformen er, at offentliggjorte årsregnskab efter bestemt standard vil etablere

bedre forståelse og tryghed for alle relevante parter.  Interessenter kan frit læse selskabets

information ud fra årsregnskab, ved nære analyse kan interessenter allokere selskabets strategi,

svage og stærk sider, ledelses metode, og lignende vigtige information.
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For Netto Tand Service har ejerne været meget bevidste om, at der ikke vil være

forretningsudvidelse på globalt plan. Der ville heller ikke være noget kostbare projekt involveret i

forretningen. Ud over det vil virksomhedens størrelse begrænses til et bestemt niveau, netop fordi

virksomhedens produkter kræver tæt kontakt til kunder, og derfor vil have en klar geografiske

begrænsning.  I øvrigt har ejerne haft erfaring med at drive anpartsselskab tidligere, derfor er det

helt naturligt for dem at omdanne interessentskabet til et anpartsselskab.

2.4 Skattepligtig contra skattefri omdannelse
Efter at have fundet ud af om Netto Tand Service skal omdannes fra et I/S til et ApS, møder Jens

Nielsen og Jensine Madsen et andet spørgsmål om valg af omdannelsesmetode. De er ret

bekymrede over selve omdannelsen, da de har hørt fra andre selvstændig om høj beskatning ifm.

omdannelsen. De har fået at vide, at beskatningen kan være ret høj, fordi der skal beskattes på

goodwill, som skal beregnes ud fra de sidste 3 års driftsresultater. Af den grund vil de gerne

udover direkte beskatning ved omdannelsen høre om beskatning kan håndteres anderledes.

2.4.1 Skattepligtig omdannelse - skattebetaling
Ved skattepligtig omdannelsen anses virksomheden som solgt til en tredje mand, hvilket vil sige, at

omdannelsen opgøres efter afståelsesprincippet 19 . Afståelsesprincippet betyder

virksomhedsafståelse til handelsværdi i forbindelse med virksomhedsoverdragelse. Ved

skattepligtig omdannelse skal alle aktiver og passiver opgøres som afstået til det nye stiftet

anpartsselskab efter handelsværdi. Beskatning efter reglerne skal beregnes af afståede værdien og

betales til SKAT efter omdannelsen.

Hvis den omdannede virksomhed har en relativ lille værdi, vil det udløse en mindre beskatning.

Situationer som denne vil normalt ikke skade kapitalselskabs forretning, beskatningkan dermed

godt kan bæres af virksomheden ved skattepligtig virksomhedsomdannelsen. Til gengæld vil

virksomhedens større værdier udløse høj beskatning, hvilket mindre virksomheder helst vil undgå.

Høj beskatning ved virksomhedsomdannelse vil i en eller anden grad begrænse virksomhedens

likvider, og derved skade virksomhedens betalingsevne, og videre dets forretningsudvikling.

19 http://www.skat.dk/gsa.aspx?oId=2110602&vId=209219



26

Hvis virksomheden inden omdannelsen er udviklet til en bestemt størrelse, hvor den godt kan

bære en relativt høj beskatning, og hvor den samtidig har behov for at benytte muligheden for høj

afskrivningsgrundlag, vil skattepligtig virksomhedsomdannelse være den passende  løsning.

Netto Tand Service er i sig selv en relativ lille virksomhed. Ifølge revisionsvirksomhedens beregning

ligger dens goodwill på cirka 2,2 millioner kr., med en beskatning på 25% skal der beskattes alene

på goodwill på halv millioner kr. Jens Nielsen og Jensine Madsen har ved anvendelse af VSO

indrettet deres liv med stor bolig, dyr bil, ferie og andre relativ luksus vaner. De vil helst gerne

opretholde deres nuværende livsstil, og vil derfor helst finde en anden løsning end skattepligtig

omdannelsen, hvis det er muligt.

2.4.2 Skattefri omdannelse - udskudt skat
I forhold til beskatning ved skattepligtig omdannelse anvender skattefri omdannelse

successionsprincippet. Dette vil sige, at alle skatteforpligtelser overgår til det nystiftede selskab,

skatten afsættes i åbningsbalancen, endelig skatteopgørelse sker først, når virksomheden skal

afhændes. Mere forklaring af successionsprincippet ses i afsnit 3.1.1.

Både anparts- eller aktie- selskab kan omdannes ved skattefri virksomhedsomdannelse jf. VSL §1,

skt. 1, omdannet virksomhed skal blot være registreret i Danmark. Omdannelsen kan ikke ske til

f.eks. brugsforeninger, andelsforeninger eller skattefri institutioner m.v.

Indehaveren af virksomheden skal på omdannelsestidspunktet være fuld skattepligtig i Danmark jf.

VOL §2, stk. 1 nr. 1, eller hjemmehørende i landet efter bestemmelserne i en

dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Der er intet krav om ansøgning for skattefri omdannelse. Hvis der er manglende opfyldelse af

betingelserne, vil dette medføre skattepligt.  Der er dog mulighed for omgørelse jf. SEL §29, hvis

alle betingelse er opfyldt men der glemmes bare at indskyde en blandet aktiver.

Udover nævnte krave opstilles der en række generelle betingelser for skattefri

virksomhedsomdannelse. Der findes også yderligere krave for virksomheder i VSO. Disse krav

omtales igen i næste kapitel. I øvrigt findes der også særregler for I/S virksomheder jf. VOL §2, stk.

2-4:

 Skattefri virksomhedsomdannelse skal anvendes af alle ejere

 Regnskabsperioden skal være den samme for alle ejere

 Ejerne skal vederlægges i forhold til deres andel i den personlige ejede virksomhed
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2.4.3 Delkonklusion
Afsnit 2.4 prøver at svare på del-spørgsmål 2):

2) Hvad er afgørende  for valget mellem skattepligtig - og skattefri omdannelses metode både

generelt og for case-virksomheden?

Den største forskel mellem skattepligtig og skattefri omdannelsesmetode er beskatningstidspunkt.

Begge modeller vil udløse en beskatning. For skattepligtig metode handler det om skattebetaling

her og nu ved omdannelsen, medens skattefri metode giver mulighed for en hvilende latent skat,

som først beskattes ved selskabets afståelse.

Valg af metode kan have strategisk konsekvenser for nystiftet selskab, da det i bund og grund

handler om nedskæring af kapacitet ved skattepligtig omdannelse. Såfremt beskatning er en

udfordring for selskabets normale drift kan der overvejes skattefri omdannelsesmetode. Til

gengæld  erskattepligtig metode at foretrække, hvis den udløste skat er så lille, at den ikke vil have

betydning for virksomheds daglig drift, eller hvis selskabet har stor nok opsparing til at bære

beskatning ved omdannelsen.

Som omtalt i slutning af kapitel 2, skal der kigges på konkret situation inden der træffes en

beslutning om omdannelsesmetode. Hvis der udløses en skat af betydelig størrelse, vil skattefri

omdannelse giver større fordele for selskabet. Hvis den udløste skat består af mindre beløb vil

skattepligtig omdannelsesmetode være mere passende, fordi metoden er mere tidsbesparende,

gennemskuelig, og nemt til at forestå.

Mulighed for skattefri virksomhedsomdannelse har virkelig vækket Jens Nielsen og Jensine

Madsens interesse.De har i groft træk forstået ide bag ved metoden, og synes rigtig godt om

successionsprincippet.

Deres tidligere bekymring om høj beskatning på lånet fra Tand Ingeniør har allerede fundet en

løsning i tidligere kapitel, dvs. Netto Tand Service omdannes til et anpartsselskab. Deres

nuværende største bekymring er høj beskatning ved omdannelsen, fordi dette betyder, at de ikke

vil have noget overskud tilgængelig i omdannelsesåret. Bortset fra dette skal de formentlig også

hæve nogen tidligere års private opsparing til beskatning.

Med skattefri virksomhedsomdannelse bliver beskatning i omdannelsesåret til en udskudt skat,

hvilket er en meget bedre løsning, synes Jens Nielsen og Jensine Madsen. Næste skridt vil de gerne
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høre alle detaljer om generelle betingelser før omdannelsen, samt om særregler for virksomheder

i VSO.

3. Skattefri virksomhedsomdannelse

3.1 Generelle betingelse
Som nævnt tidligere findes der en række betingelse i VOL for anvendelse af skattefri

virksomhedsomdannelse. I kapitel 3.1 gennemgås tre vigtige elementer ifm.

virksomhedsomdannelse. Disse elementer er successionsprincippet, tilbagevirkende kraft og

anskaffelsessum. I afsnit 3.2 behandles de særlige krav ved anvendelse af VSO, hvilket dækker

over indskudskonto, mellemregningsonto og opsparet overskud.

3.1.1 Successionsprincippet
Successionsprincippet indebærer, at det modtagende selskab indtræder i det indskydende

selskabs skattemæssige stilling efter bestemmelsen, hvorpå modtagende selskab overtage

indskydende selskabs anskaffelsessummer og anskaffelsestidspunkter.

Successionsprincippet findes tit hos virksomhedsoverdragelse og omstrukturering, men princippet

er også gældende i tilfældet af skattefri virksomhedsomdannelse. Jf. Fusionsskatteloven(FUL) §8,

stk.1 har det modtagende selskabs succession følgende omfang20:

Det indskydende selskab realisationsbeskattes ikke af fortjeneste og tab på de aktiver

og passiver, der ved fusionen overføres fra det indskydende selskab til det

modtagende selskab. Beskatningen udskydes, indtil det modtagende selskab afstår

de overtagne aktiver og passiver. Når det modtagende selskab engang afstår de

overtagne aktiver og passiver, behandles disse ved opgørelsen af det modtagende

selskabs skattepligtige indkomst, som om de var anskaffet af dette. Beskatning af det

modtagende selskab sker i forhold til de faktisk konstaterede afståelsessummer og

efter de regler, der gælder på afståelsestidspunktet.

Ved direkte fortolkning af ovenstående til situation af virksomhedsomdannelse er der følgende

konsekvenser:

20 http://www.tax.dk/jv/cd/C_D_5_2_7_1.htm
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 Nystiftet kapitalselskab beskattes ikke af fortjeneste og tab af aktiver og passiver på

omdannelsestidspunkt

 Beskatning udskydes indtil det nystiftede kapitalselskab afstår de overtagne aktiver og

passiver

 Når kapitalselskabet engang afstår de overtagne aktiver og passiver, skal disse behandles

som om de var anskaffet af selskabet, og efter selskabets skattepligtig indkomst

 Beskatning af kapitalselskabet skal ske efter gældende regler på afståelsestidspunkt, og

skal afregnes af de faktisk afståelsessummer

Essensen af succession er, at indehaveren ikke beskattes af udløst skat ved

omdannelsestidspunktet. Derimod handler det om en udskydelse af, hvor udløst skat hviler i form

af laten skat i åbningsbalancen indtil selskabets afståelse.

3.1.2 Tilbagevirkende kraft
Tilbagevirkende kraft gælder for både skattepligtig og skattefri omdanndelsmetode, så længe

omdannelsen omfatter hele virksomheden jf. SEL §4, stk. 4 og 5. Hele essensen af tilbagevirkende

kraft er, at selskabet har mulighed for omdannelse med en skæringsdato tilbage i tiden. Selskabet

skal dog stiftes inden for 6 måneder efter skæringsdato jf. VOL §2 stk.1, nr.6.

Skæringsdatoen bruges i forbindelse med virksomhedsbalance skift, hvor aktiver og passiver

værdiansættes i slutning af et regnskabsår. Omdannelsesdato bruges i forbindelse med

virksomhedsomdannelse, og falder normalt den samme dag som skæringsdato. Dette skyldes, at

det kan være en fordel at benytte den nye åbningsbalance, hvor alle aktiver og passiver

værdiansættes til det kommende regnskabsår. Stiftelsesdato er den reelt dato, hvor en personlig

ejet virksomhed stiftes som kapitalselskab. Stiftelsesdato kan findes på et hvilket som helst

tidspunkt, dog må denne højest ligge 6 måneder efter skæringsdatoen, se nedenstående figur.

Figur 13, Relationer mellem skæringsdato, omdannelsesdato og stiftelsesdato (egen

udarbejdelse)
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Jf. ovenstående figuren vil det så sige, hvis virksomhedens regnskabsår følger efter kalenderår, kan

virksomheden stiftes senest d. 30. juni i omdannelsesåret, men have omdannelsesdato som den

første dag i januar. Hvis virksomheden har en skæv regnskabsperiode, gælder stadigvæk den

samme regel om 6 måneders skattemæssig tilbagevirkende kraft. Omdannelsesdato vil i denne

situation være det samme som skæringsdato, dvs. balanceåbnings dag i det nye regnskabsår, som

er det samme afslutningsbalance i det foregående regnskabsår.

Ved at benytte tilbagevirkende kraft slipper virksomheden for at foretage en ny værdiansættelse

af aktiver og passiver, da værdiansættelse fra det sidste aflagte regnskabet vil være det samme

som pågældende års åbningsbalance, hvilket kan anvendes direkte ved omdannelsen.

For at benytte tilbagevirkende kraft skal indehaveren planlægge stiftelsesdato indenfor 6 måneder

i det nye regnskabsåret.- Ellers skal der foretages en ny værdiansættelse af alle aktiver og passiver.

Seneste 1 måned efter stiftelsen af selskabet skal indehaveren sende stiftelsesdokumenter til

skattemyndighederne jf. VOL §2 stk. 1 nr. 7.

3.1.3 Anskaffelsessum
Anskaffelsessum skal opgøres som forskelsværdien på de skattemæssige aktiver fratrukket de

skattemæssige passiver. Hertil skal det understreges, at hvis der opnås et tab mellem den

skattemæssige værdi og handelsværdien, skal handelsværdien benyttes som basis for

anskaffelsessum.

Krav på anskaffelsessum for omdannet virksomhed varierer jf. VOL §2, stk. 1, nr.5. Det er

omdannelsessituation og anvendelse af VSO tilsammen, der bestemmer de gældende krav for

omdannelsen. Overordnet set kan kravene variere som følgende:

Anskaffelsessum kan være negativ Anskaffelsessum skal være positiv

Uden

VSO X √

Med VSO

del af virksomheder X √

alle virksomheder √ √

Tabel 6, egen tilvirkning, Krav på anskaffelsessum med eller uden VSO

Jf. ovenstående tabel skal anskaffelsessum for nystiftet kapitalselskab være positiv, hvis

virksomheden ikke er omfattet af VSO inden omdannelsen. Til gengæld kan anskaffelsessum godt
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være negativ, hvis alle virksomheder omfattet af VSO omdannes samtidig, dog gælder dette ikke,

hvis der kun skal omdannes en del af virksomheder i VSO.

3.2 Særlige forhold ved benyttelse af VSO
Af ovenstående tabellen og forklaring på anskaffelsessum kan der ses særlig krav på

virksomhedsomdannelse, hvis omfattet virksomheden anvender VSO. Ud over det findes der også

en stribe af regler på håndtering på de i kapitel 2 omtalte konti i VSO. Disse konti knytter sig på en

eller anden måde til virksomhedens aktiver og passiver, medtagelse af disse til det nystiftet

kapitalselskab vil påvirke selskabets værdi, skal derfor opgøres korrekt efter reglen.

3.2.1 Indskudskonto
Som beskrevet i kapitel 2.2.3 er indskudskonto en konto, som oprettes i starten ved anvendelse af

VSO, og reguleres hver gang der inddrages aktiver og passiver til VSO. Indskudskontoen er en

opgørelse over de værdier, der indskydes ved opstarten af den personlig ejet virksomhed. Beløbet

opgøres efter VSL §3 stk.3 som følgende:

+ Virksomhedens aktiver ved start i virksomhedsordning

- Virksomhedens gæld ved start i virksomhedsordning

- Overførte beløb fra konjunkturudligningskontoen efter kapitalafkastordning

Der skal understeges, at værdierne på indskudskontoen ikke kan ændres. Aktiver og passiver vil

vise den samme værdi, som de blev opgjort til ved indtrædelse i VSO, hvilket kan vise en  stor

afvigelse fra den værdi, som opgøres i balancen. En af eksempel kan være ejendom, hvor

markedsværdi kan være flere gange så høj som den opgjort værdi på indskudskontoen. Det er

muligt at ændre værdierne på denne type af aktiver ved ind- og udtræden af

virksomhedsordningen. VSL §3 stk.7 mod spekulation af dette betyder, at ejendommen hvis

virksomheden træder ud og ind af virksomhedsordningen inden for 5 år med den samme faste

ejendom medregnes med den samme værdi, som den havde sidste gang.

Hvis indskudskontoen er negativ, betyder det, at indehaveren har indskudt mest gæld ind i

virksomheden, og får dermed renteudgifter. I disse tilfælde reduceres den udhævningsstørrelse,

indehaveren kan trække fra i virksomhedens overskud. Hvis indehaveren kan vise, at alle gæld, der

medtages i åbningsbalancen er erhvervsmæssig, kan indskudskontoen sættes til nul.
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Viser indskudskontoen en negativ saldo inden omdannelsen, skal negativ indskudskonto i

forbindelse med omdannelsen udlignesjf. VOL §2, stk. 1, nr.5. Den skattepligtige skal inden

omdannelsen overføre et beløb til virksomheden, hvilket gør at indestående på indskudskontoen

bliver nul eller positivt jf. VSL §16, stk.1, nr.1. Beløbet anses for indskudt på indskudskontoen med

virkning fra udløbet af indkomståret inden omdannelsesåret jf. VSL §16, stk.2.

3.2.2 Mellemregningskonto
Mellemregningskonto giver et udtryk for kontant overførsel fra privat økonomi til virksomheden.

Indestående på mellemregningskonto betragtes ikke som indskud til virksomheden, kan derfor

hæves skattefrit uden om hæverækkefølge som beskrevet i afsnit 2.2.2. Saldoen på

mellemregningskonto skal ikke være negativ. Hvis dette er tilfælde, skal saldoen udlignes ved en

overførsel efter hæverækkefølge jf. VSL §5.

Viser det sig, at saldoen på mellemregningskonto er positiv ved omdannelsestidspunkt, kan

indehaveren vælge om beløbene skal medtages til nystiftet selskab eller ej, da kontoen faktisk er

en del af privatøkonomi. Indehaveren kan vælge at overføre positive beløb på

mellemregningskontoen tilbage til privatøkonomi uden yderligere beskatning. Medtages beløbene

ikke i omdannelsen, skal der medtages et passiv på tilsvarende beløb i åbningsbalancen. Dette

beløb skal være udlignet ved udbetaling til indehaveren inden omdannelsen finder sted jf. VOL §2,

stk. 1, nr. 2.  Medtages positiv beløb på mellemregningskonto til kapitalselsskab ved omdannelsen,

vil saldoen indgå i selskabets egenkapital. Anskaffelsessummen beregnes efter aktivers

skatteværdi minus passivers skatteværdi. Ifølge beregningsmodel vil medtagelse af

mellemregningskonto øge værdi på passiver, hvilket betyder en lavere anskaffelsessum.

3.2.3 Opsparet overskud
Opsparet overskud kan håndteres på to forskellige måder ved anvendelse af skattefri

virksomhedsomdannelse. Overskuddet kan enten hæves som personlig indkomst, eller medtages

til nystiftet kapitalselskab.

Vælger man at lade opsparet overskud udbetale til indehaveren, kommer disse til beskatning som

personlig indkomst hos ejeren. I forlængelse af afsnit 2.2.4 kan opsparet overskud nedsættes ved

privat hævning i VSO. Yderligere kan hævning for enhver indehaver planlægges og beregnes for at

finde ud af hvilket beløb skal hæves ud i hvilket år,  dette kan benyttes for at undgå topskatten.
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Ellers kan opsparet overskudmedtages til et nystiftet kapitalselskabet, hvorpå anskaffelsessum for

selskabet nedsættes af det tilsvarende beløb. Medtages opsparet overskud til omdannelsen

kommer avancebeskanting af tidligere års overskud først til beskatning ved afståelse af

kapitalselskabet. Nedsættes anskaffelsessum af opsparet overskud bliver virksomhedskatten

endelig. Udløst laten skat ved skattefri omdannelse ændres ikke ved værdiforringelse på et senere

tidspunkt.

3.3 Del konklusion
Skattefri omdannelsesmetode er fordelagtig ved skat-succession, hvor laten skat falder ved

selskabs afståelsestidspunkt. Beskatningssum og beskatningstidspunkt er vigtige for mange små

virksomheder, når de overvejer omdannelsesmetode. I modsætning til fordele ved laten skat, er

skattefri omdannelsesmetode tidskrævende, da en række betingelser skal være opfyldt inden

omdannelsen.

Ved en nærmere analyse af virksomhedens situation kan betingelserne ved skattefri

omdannelsesmetode alligevel være håndgribelig, selv om de kan virke kompleks i starten. Som

omtalt i dette kapitel handler successionsprincippet om grundlægende ide bagved udskudt skat,

på den anden siden er udskudt skat den meste vigtige elementer i skattefri

virksomhedsomdannelse, derved  gives der et billede af essen af skattefri omdannelsesmetode.

Ud over det skal der også tages stilling til de diverse konti, hvis virksomheden anvendes i VSO. En

af de udfordring for Netto Tand Service er deres negative indskuskonto pga. Lånet fra Tand

Ingeniør.Praksis håndtering af denne konto stages op i kapitel 5, og yderligere analyse af

håndteringen ses i kapitel 6.

Andre punkter såsom opsparet overskud, mellemregningskonto kræver et klart valg omkring

hvorvidt de skal medtages i omdannelsen eller ej. Hvis disse ikke skal med i det nye kapitalselskab,

skal der laves en forberedelse inden omdannelsen af, hvordan disse konti skal håndteres.

Kort sagt vil det så være således, at anskaffelsessum for case-virksomheden godt må være negativ

ved skattefri omdannelse, fordi hele virksomhed i VSO skal omdannes. Konkret beregning af

anskaffelsessum beskrives i afsnit 5.3. Som næste trin skal der tjekkes, om omtalte konti i VSO,

skal medtages ved omdannelsen eller ej. Endvidereskal det afklares,  hvordan disse konti skal

behandles. Konkret håndtering af disse konti tages i afsnit 5.1.
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4. Værdiansættelse

Jens Nielsen og Jensine Madsens har efterhånd forstået idéen bagved skattefri omdannelse af

Netto Tand Service. Eftersom I/S har et lån på 1,4 mio. kr. Fra Tand Ingeniør vil de gerne vide, hvor

meget værdi deres virksomhed vil have ved omdannelsen, om indskudskonto vil matche krav ved

omdannelsen efter medtagelse af goodwill, og om de selv skal indskyde kapital til nystiftet

kapitalselskab.

4.1 Armslængdeprincippet
For en virksomhed i almindelig drift, foretages værdiansættelse ved årsregnskab, hvor værdi af

aktiver og passiver gennemgås og fastlægges efter princippet ved et års regnskabslukning. Aktiver

og passiver får derimod startværdi i det nye regnskabsår som slutværdi i det foregående

regnskabsår. Når virksomhed skal omdannes, kan aktiver og passiver benytte startværdi i det

nuværende regnskabsår, hvilket er relevant for tilbagevirkende kraft som beskrevet i afsnit 3.1.2.

Ud over det skal værdiansættelse også foretages, når virksomhed skal sælges. Ved salg af

virksomhed skal værdi fastlægges efter markedspris. Normalt er sælger og køber forskellige

personer uden familieforhold, hvorfor de naturligt har modstridende interesse i handel, hvorved

handel i skattemyndigheds øjner anses som efter standardvilkår, og har mindre risiko i skattesnyd.

Skattemyndighedernes interesse for værdiansættelse kan vækkes, hvis handel foretaget af

skatteyderne er udtryk for, at værdiansættelser ikke afspejler handelsværdien, eller hvis handel

tyder på en skjult indkomstoverførsel. I de tilfælde, hvor skattemyndighederne er uenige i

skatteydernes værdiansættelser, vil skatteyderne ifm. handel modtage en rækker skatteretlige

spørgsmål. I visse tilfælde kan skattemyndigherne foretage en korrektion eller opkvalificering af

den af parterne aftalte værdiansættelse.

Ligesom salg til en tredjemand tales værdiansættelse ved virksomhedsomdannelse et salg til et

kapitalselskab, hvor ejeren er blot den samme. Der er derfor tale om en og samme person som

både sælger og køber. I dette tilfælde opstår der problemstilling om transaktioner mellem

interesseforbundne parter. Transaktioner i denne situationer kaldes også kontrollerede

transaktioner, som skal følge efter armslængde-vilkår, jf.  LL §2 stk.1. Det vil så sige, at priser og

vilkår ved handel skal være de samme, som hvis transaktionerne foregår mellem uafhængige
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parter. Reglerne gælder for både skattepligtig og skattefri omdannelse, uanset om hvilken metode

bliver valgt.

Aktiver og passiver skal opgøres hver for sig ved virksomhedsomdannelse. Som nævnt tidligere

skal værdi ansættes til handelspris, hvilket også kaldes markedspris. Markedspris betyder pris

virksomhed kan få for overdragne aktiver og passiver i situation, hvor virksomhed sælges til en

parter, der har modstridende økonomiske og skattemæssige præferencer. Fastsættelse af

markedspris på overdragne aktiver og passiver kan være offentlig vurdering, sagkyndigevurdering,

pris på lignende marked osv.

Det skal nævnes, at SKAT har lavet specielle vejledninger og værdiansættelsesregler til

værdiansættelse af Goodwill (TSS – cirkulære 2000-10), samt vejledning for diverse aktiver og

passiver poster. Disse vejledninger og regler sætter rammerne for hvilken værdi, der accepteres

som handelsværdi ved en virksomhedsomdannelse inden for de tilsvarende områder.

Uanset valg af omdannelsesmetode, sætter værdiansættelsen rammen for størrelsen på

kapitalgevinstbeskatningen hos virksomhedsejeren. For skattepligtig omdannelse skal opgjort

beskatning betales til skattemyndighederne lige efter omdannelsen, mens opgjort beskatning først

beskattes ved virksomhedslukning for skattefri omdannelse.

Som tidligere beskrevet har skattemyndighederne fastlagt vejledning og regler på værdiansættelse

på forskellige aktiver og passiver poster. Det er derfor vigtigt, at værdiansættelse ved

virksomhedsomdannelse følger efter reglerne. Reglerne for relevante aktiver og passiver i Netto

Tand Service gennemgås i de følgende afsnitter.

Begrebet værdiansættelse dækker alle over virksomhedens aktiver og passiver. På aktiv siden er

der værdiansættelse af goodwill og driftsmidler, påpassiv siden er der værdiansættelse af gæld og

passive poster. Virksomheden har ikke nogen aktiver eller passiver udover nævnte. Der vil derfor

kun kigges på værdiansættelse af omtalte poster.

4.2 Værdiansættelse af goodwill
Goodwill er inden for regnskabsverden et udtryk for den merværdi en virksomhed kan have i form

af eksempelvis omdømme og fast kundekreds. Goodwill går ind under kategorien som et

anlægsaktiv, hvilket tyder på værdi i virksomheden i en længere periode. Goodwill er endvidere en

del af underkategorien immaterielle anlægsaktiver, hvilket er med til at gøre det til den lidt diffuse
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størrelse, som det er. Generelt kan goodwill karakteriseres som noget, der fremtidigt kan generere

afkast i virksomheden, hvilket også kan beskrives som indtægter, der endnu ikke er realiseret.

Der er mange forskellige forhold, der kan have stor værdi for en virksomhed, som skal beregnes

ind under goodwill. Eksempelvis en god fast kundekreds, som også har potentiale til eksempelvis

at anbefale virksomheden til andre. En stor reklamekampagne kan også føre til  en positiv effekt

på virksomhedens goodwill. Det kan også være indgående aftaler, som vil bidrager til større afkast

i længere udsigt, og vil derfor også påvirke goodwill.

Overordnet set skal goodwill gerne have den værdi en virksomhed har i form af omdømme, hvilket

normalt forstås som det ry og den status en virksomheds brand bærer på markedet. Denne værdi

kan være større eller mindre efter virksomheds udvikling,  position, brands konkurrence status.

Det er således i denne forbindelse mere et vurderingsspørgsmål.  Derfor kan det også være svært

at beregne, hvad en virksomheds omdømme er værd i kroner og ører.

Goodwill kan værdiansættes efter købstilbud fra fremmedparter, fra uafhængig sagkyndig person,

eller den kan beregnes baseret på branchekutyme. I det tilfælde, hvor der ikke findes en af de

ovennævnte værdiansættesmetode, kan beregning foretages efter skattemyndigheders vejledning.

(SKAT i TSS-cirkulære 2000-10 godkendt vejledning og beregningsmodel til værdiansættelse af

goodwill ved handel mellem interesseforbundne parter). Vejledningen er kun en standardiseret

model. Såfremt der i enkelttilfælde forekommer omstændigheder, som modellen ikke tager højde

for, skal resultatet korrigeres efter gældende situation.

Ifølge cirkulæret skal goodwill beregnes med udgangspunkt i det sidste 3 års regnskabsmæssige

resultat før skat, med regulering af diverse poster, beregningsproces er følgende21:

(1) Regnskabsmæssigt resultat

- Ikke udgiftsført løn eller vederlag til eventuel medarbejdende ægtefælle

- Finansielle indtægter

+ Finansielle udgifter

- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven

(2) = Reguleret resultat

X Faktor (1,2,3 for hhv. år 1, år 2, år 3) divideret 6

(3) = Gennemsnitsindtejning

21 CBS HD(R) undervisning på Erhvervsbeskatning, 2013 efterårs semester, plancher Virksomhedsskatteloven s.28-29.
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+ Udviklingstendens* 50 pct. (hvis der vises en tydelig tendens i de sidste 3 år)

- Driftsherreløn, 50 pct. (min. 250.000, max. 1. mio. Kr.)

- Forretning af aktiver, bortset fra goodwill, 5 pct. af 1 mio. Kr.

(4) = Rest til forretning af goodwill

X Kapitalisering (fx. 10 pct. og levetid på 7 år), faktor 2,70

(5) = Goodwill færdigberegnet

De sidste 3 års reguleret resultat vægtes i forskellige satser. Det vil sige, det tidligst års resultat

vægtes det samme, det følgende års resultat vægtes som dobbelt, og det seneste års resultat

vægtes som 3 gang.

Goodwillberegning for tandlæger skal dog følge efter en særlig branche model, hvor faktor for hhv.

år 1 til år 3 reguleres af lægeforening, og kapitalisering fastsættes til 1,522. Goodwill beregning for

et lille interessentskab - såsom omhandlet tandlægeforretning - ser normal således ud:

(1) Regnskabsmæssigt resultat

- Eventuelle ekstraordinære poster i henhold til årsregnskabsloven

(2) = Reguleret resultat

X Faktor (årsreguleringstal for hhv. år 1, år 2, år 3) divideret med6

(3) = Gennemsnitsindtjening

+ Udviklingstendens* 50 pct. (hvis der vises en tydelig tendens i de sidste 3 år)

(4) = Rest til forretning af goodwill

X Kapitalisering, 150% af gennemsnitligt resultat over tid

(5) = Goodwill færdigberegnet

Det er relativt nemt at fastsætte pris for allerede købt goodwill. Til gengæld er det mere kompleks

for at afsætte pris for oparbejdet goodwill. For at være sikker på, at fastsat goodwill-pris afspejler

handelsværdi ifølge armslængdeprincippet, skal beregning foretages efter Skattemyndighedens

vejledning. Konkret beregning påvirkes af mange forskellige faktor, såsom virksomheds økonomisk

størrelse, virksomheds udviklingstendens osv. Mindre virksomheder vil således i denne forbindelse

have en slankere beregningsmodel for goodwill end større.

22 Bilag 13, Skattefri virksomhedsomdannelse, Anvendt regnskab, Immaterialle anlægsaktiver.
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4.3 Værdiansættelse af driftsmidler
Værdier af driftsmidler skal ligesom beskrevet i armslængdeprincipper opgøres til handelsværdien.

Opgørelsen kan tage tid, hvis parterne der indgår i handlen ikke kan blive enige i prisen. Derfor er

det helt oplagt, at hurtig handle tager udgangspunkt i anskaffelsesprisen.

I praksis findes der forskellig værdiansættelsesmetode, alt efter typer af driftsmidler:

 Anlægsaktiver

 Aktiver, som let kan handles på et reguleret marked

 Aktiver, som kan vurderes af uvildig vurderingsmand

 Små aktiver

Hvis det er tale om anlægsaktiver, som skal bruges i mange år, kan opgørelsen tage udgangspunkt

i aktivers dagsværdi, hvilket er baseret på aktivers regnskabsværdi. Årsagen til benyttelse af

regnskabsværdi er, at anlægsaktiver systematisk afskrives over aktivets levetid jf. ÅRL §43.

Afskrivning sikkrer, at omkostninger på aktiver fordeles i de år aktiverne genererer indtjening.

Mens afskrevne værdi før handel medtages i daværende produktion, hører resten af omkostninger

til efterfølgende produktion efter handelen. ÅRL §42 beskriver ligeledes, at såfremt aktivers

dagsværdi ikke medtages i regnskabet, skal værdien nedskrives til genindvindingsværdien.

Genindvindingsværdien  må anses for at være en tilnærmet handelsværdi, som en tilsvarende

aktiv vil koste at genanskaffe.

Aktiver som en bil, der kan hurtigt sælges på bilmarked, kan derfor i denne forbindelse nemt finde

en markedspris, som vil tilfredsstille begge parter. Aktiver, som ikke handles så ofte og hvor der

heller ikke findes et egentlig marked, kan vurderes af uafhængig tredjemand. Små aktiver

værdiansættes normalt efter regnskabsværdi, da de har udtryk for mindre værdi, og omkostninger

samlet set er små.

Ved virksomhedsomdannelse benyttes normalt regnskabsmæssige værdier som handelsværdi for

driftsmidler. For at benytte disse værdier skal det dog bemærkes, at anvendte regnskabsværdier

ikke må afvige væsentligt i forhold til den reelle handelsværdi. I tilfældet af væsentlig forskelle skal

handelsværdi enten tjekkes på et reguleret marked, eller indhentes fra en uvildig

vurderingsorganisation. Såfremt aktivers værdi ansættes anderledes i omdannelsen end i det

seneste aflagte regnskab, vil det være hensigtsmæssigt at angive en eksplicit begrundelse.
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4.4 Værdiansættelse af gæld og passive poster
Ved virksomhedsomdannelse overdrages gælden i den personlig drevet virksomhed til det nye

omdannede kapitalselskab. Værdiansættelsen af gæld og passive poster inddeles normalt i 2

kategorier – langfristet gæld og kortfristet gæld. Mens værdi på langfristet gæld ansættes til

kursværdien, vil værdi på kortfristet gæld normal være det samme som før, dvs. til kurs 100.

Overordnet set gælder det, at for gæld og passive poster anses kursværdien på

regnskabstidspunktet for at være handelsværdien. Kursen reguleres via

kontantomregningsprincippet jf. Afskrivningsloven §45.

I praksis anvendes kursregulering normalt ved skattepligtig omdannelse. Netto Tand Service har

valgt at omdanne deres interessantskab til anpartsselskab via skattefri omdannelse, dvs.

virksomhedens kortfristede gæld værdiansættes på kursen 100.  Der vil derfor ikke foretages

yderligere forklaring om kursregulering.

4.5 Konklusion
Værdiansættelse af en virksomheds aktiver og passiver er et vigtigt anliggende i mange situationer.

Ved salg af virksomhed, uanset om det er drevet i personlig regi eller kapitalselskaber, er

værdiansættelse en central punkt for både køber og sælger.  Dette skyldes, at værdiansættelse

ved handel er afgørende for begge parters økonomiske indtjening. Ved virksomhedsomdannelse

er værdiansættelse også et hovedpunkt og et af de  mest tidskrævende, idet værdier af aktiver og

passiver skal beregnes eller fastsættes.

For skattepligtig virksomhedsomdannelse vil værdiansættelse udløse direkte skattebetaling efter

omdannelsen. Dette kan i nogle situationer være en belastning for virksomheder, og skal derfor

planlægges og fastsættes med grundig forberedelse. For skattefri virksomhedsomdannelse udløses

der en endelig skat ved virksomheds ophør eller salg. Selv om der ikke opkræves skat hos

indehaveren ved omdannelsen, vil dette forekomme ved virksomheds likvidation i længere sigt.

Der skal derfor også her sættes fokus på korrekt værdiansættelse.

5. Skattefri omdannelse af casen
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Netto Tand Service er med i VSO et par år, og hele virksomheden skal omdannes til et

anpartsselskab ved skattefri omdannelsesmetode ud fra tidligere foretaget analyse. Inden

omdannelsen skal der laves en række forberedelse. Dette inkluderer gennemgang af diverse konti

i VSO i afsnit 5.1, efterfølgende skal der fortages værdiansættelse af virksomhedens aktiver og

passiver i afsnit 5.2. Til sidst gennemgås skattefri virksomhedens omdannelse i det hele taget i

afsnit 5.3.

5.1 Virksomhedsskatteordning
Jf. kapitel 3.2 vil Netto Tand Service i VSO have en stribe af konti, som skal etableres ved

indtræden af ordningen. Disse konti skal håndteres efter tilsvarende regler, og skal opgøres inden

virksomhedens omdannelse. De følgende afsnit gør rede for status på virksomhedens anvendte

konti, hvilke inkluderer indskudskonto, mellemregningskonto og opsparet overskud.

5.1.1 Indskudskonto
Jf. Forklaring i afsnit 3.2.1 skal virksomhedens indskudskonto opgøres efter VSL §3 stk.3. I løbet af

anvendelse af VSO skal virksomhedens indskudskonto opgøres hver gang, der kommer ændring på

aktiver og passiver. Inden omdannelsen vises virksomhedens balance af regnskabsår 2011 som

nedenstående:

Note 2011

AKTIVER:

Auto 46.964
Driftsmateriel og inventar 0
Indretning af lejede lokaler 0

Anlægsaktiver i alt: 46.964

Forudbetalte omkostninger 723 7.000
Deposita 7.000
Mellemregning Jens Nielsen 0

Tilgodehavender 14.000

23 Note 7: Forudbetalt husleje
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Likvide beholdninger 0

Omsætningsaktiver i alt: 14.000

AKTIVER I ALT: 60.964

Note 2011

PASSIVER:

Egenkapital primo -1.448.982
Årets resultat 446.840
Hævet privat -517.442

Egenkapital i alt: -1.519.584

Billån 0

Langfristet gæld: 0

Mellemregning Jens Nilsen 0
Mellemregning ApS. 191.858
Gældsbrev ApS. 1.400.000
Skyldig lønsumsafgift 0
Skyldig omkostninger -11.310

Kortfristet gæld 1.580.548

Gæld i alt: 1.580.548

PASSIVER I ALT: 60.964
Tabel 7: 2011 balance ifm. årsregnskabet for Nætto Tænd Service

Virksomhedens indskudskonto vil således være:

+Aktiver +60.964

- Gæld -1.580.548

=Indskudskonto -1.519.584

Indskudskonto viser sig at være negativ inden omdannelsen, jf. Ifølge reglerne som forklaret i i

afsnit 3.2.1 skal dette udlignes inden virksomhedens omdannelse. Udligning kan ske via enten

beregnet goodwill eller privat indskydning indtil indskudskontoen bliver større end 0.
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Ifølge revisionsvirksomhedens beregning bliver negativ indskudskontoen udlignet via beregnet

goodwill. Den  konkrete beregning af goodwill ses i kapitel 5.2.1 og udligning af indskudskontoen

ses i kapitel 5.3.2. Indehaverne behøver derfor ikke at indskyde nogen privat opsparing til kontoen.

5.1.2 Mellemregningskonto
Indestående på kontoen er et lille beløb under 500 kr. inden 2011 årslukning. Der planlægges en

tilbageførelse til indehaverens privatøkonomi inden årsregnskabet af 2011, hvilket betyder, at

indestående på kontoen inden omdannelsen vil være nul. Da denne konti ikke længere vil påvirke

virksomhedens omdannelse gøres der ikke mere rede for denne konto.

5.1.3 Opsparet overskud
Indestående på kontoen har været på 543.510 kr. i regnskabs år 2010. Som analyseret tidligere

kan parret hæve overskuddet som privatindkomst, og de kan også hæve overskuddet  op til et

bestemt beløb for at undgå topskat. Konkret eksempel findes i kapitel 2.2.4. Parret har i denne

forbindelse i samme regnskabsår hævet hver for sig hhv. 156.894 kr. og 378.520 kr. Indestående

på kontoen bliver derefter kun 8.096 kr. inden omdannelsen. Dette beløb har parret  planlagt at

hæve til privatindkomst i regnskabsår 2011 inden omdannelsen.

Det Opsparede overskud bliver således også sat til nul ved omdannelsen. Denne konti vil heller

ikke længere påvirke anskaffelsessum, og skal derfor ligesom mellemregningskonti ses bort fra.

5.2 Værdiansættelsen
Efter forberedelse på omtalte konti er Jens Nielsen og Jensine Madsen nogenlunde klar til næste

forløb – værdiansættelse af virksomhedens aktiver og passiver. Tidsmæssigt har de nu ved

forståelse af tilbagevirkende kraft planlagt omdannelsen i kommende foråret i 2012, hvor de kan

udnytte åbningsbalance for regnskabsåret. Samtidig vil det også være god tid til rapportering af

årsregnskabet 2011, forberedelse og indsendelse af stiftelsesdokumenter for

virksomhedsomdannelsen m.v.

5.2.1 Goodwill
Jf. gennegangen af reglerne ii afsnit 4.2 skal der foretages en særlig model for goodwill beregning

af tandlægsklinik. Virksomheden foretager skattefri omdannelse i foråret 2012, og skal i denne
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forbindelse bruge de sidste 3 års regnskabsresultat, dvs. regnskabsresultat fra 2009 til 2011. Disse

resultater findes i hhv. bilag 1, 4, 7, 10, 11 og 12.

Efter opsamling af relevante resultater og reguleringsindeks fra branchemodel, foretages revisoren

en beregning af goodwill for virksomheden.

Resultatopgørelse 2009 2010 2011

Resultat før renter og ekstraordinære
poster og driftsherrevederlag24

346.932 384.626 478.840
Andel af driftsresultat i Selskab ApS25

629.021 589.230 605.856

975.953 973.856 1.084.696
Reguleringer:
Pristalsregulering i % 1,65 1,42 1,3

Reguleret resultat 1.610.322 1.382.876 1.410.104

Gennemsnitligt resultat over tid 1.467.767

Kapitalisering, 150% af gennemsnitligt resultat over
tid 2.201.651

Beregnet goodwill 2.201.651
Tabel 8: Netto Tand Service – beregnet goodwill ved skattefri virksomhedsomdannelsen

Som oplyst i ovenstående beregning, har revisoren anvendt de sidste 3 års resultater, som følger

efter generel goodwillberegningsvejledning TSS 2000-10. Indeksregulering på hhv. 1,65%, 1,42%

og 1,3% er jf. branchemodelvejledning, hvilket stammer fra lægforeningenss vejledende indeks jf.

revisonsvirksomheden 26 . Kapitalisering beregnes igen efter branchekutyme med 150% af

gennemsnitlig resultat.

Der skal dog bemærkes, at både resultater fra interessentskabet – Netto Tand Service og

anpartsselskabet – Tand Ingeniør bliver brugt til beregning af goodwill. Er disse så korrekt

behandlet? Der er en grundigere ybere analyse  i kapitel 6, idet dette afsnit kun belyser  fakta.

Endvidere har der været fejl på 2009 resultat før renter, medtaget beløb er på 346.932 kr. er

24 Resultater for interessentskab – Netto Tand Service
25 Resultater for tidligere anpartsselskab – Tand Ingeniør
26 Bilag 13, Skattefri virksomhedsomdannelse, Anvendt regnskab, Immaterialle anlægsaktiver, goodwill.
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faktisk 2008 resultat, mens 2009 resultat før renter har været på 408.829 kr27. Denne fejl ses der

bort fra, da detanvendte beløb allerede giver en stor nok goodwill.

5.2.2 Driftsmidler
Som oplyst i afsnit 5.1.1 vedrørende virksomhedens balance for regnskabsåret 2011, har Netto

Tand Service kun en anlægsaktiver. Aktiver på bilen har en værdi på 46.964 kr. som er fortaget

efter afskrivningsreglerne.  Ud over det har virksomheden kun to ekstra poster på aktiver. Det er

forudbetalte omkostninger og deposita på hver især 7.000 kr. Disse to aktivposter anses som små

aktiver, da værdien samlet set er relativ lille.

Jf. teorien fra tidligere kapitel kan virksomhedens små aktiver værdiansættes direkte til

regnskabsværdi på 14.000 kr. Det enkelte anlægsaktiv- bilen - har faktisk også en relativt lille værdi

på under 50.000 kr. Den kan derfor også værdiansættes til en regnskabsværdi på 46.964 kr.

Virksomhedens driftsmidler bliver derfor værdiansættes til i alt 60.964 kr., hvilket er det samme

som aktivers samlet regnskabsværdi vist i balancen for regnskabsåret 2011 nedenfor.

Note 2011

AKTIVER:

Auto 46.964
Driftsmateriel og inventar 0
Indretning af lejede lokaler 0

Anlægsaktiver i alt: 46.964

Forudbetalte omkostninger 728 7.000
Deposita 7.000
Mellemregning Jens Jensen 0

Tilgodehavender 14.000

Likvide beholdninger 0

Omsætningsaktiver i alt: 14.000

27 Bilag 7: Netto Tand Service 2008 – 2009 Resultater, 2009 resultat før renter

28 Note 7: Forudbetalt husleje
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AKTIVER I ALT: 60.964
Tabel 9: Netto Tand Service – Driftsmidler ved virksomhedsomdannelse

5.2.3 Gæld og passiv poster
Virksomhedens balance for regnskabsåret 2010 har vist at være negativ på -1.448.982 kr. Negativ

kapital primo 2011 tillægges årets regnskabsresultat på 446.840 kr., der fratrækkes en privat

hævning på 517.442 kr., således at kapitalen for 2011 ultimo bliver til sidst -1.519.584 kr. Kapitalen

kategoriseres som passivposter, skal  ansættes til regnskabsværdi, dvs. på -1.519.584 kr.

Ud over det har Netto Tand Service taget et lån fra Tand Ingeniør på 1.400.000 kr. Dette ansættes

til regnskabsværdi jf. regelforklaring i kapitel 4.4. Andre poster under kortfristet gæld ansættes

således også til regnskabsværdi. Gæld og passive poster ansættes til sidst til en samlet værdi på

60.964 kr.

Note 2011

PASSIVER:

Egenkapital primo -1.448.982
Årets resultat 446.840
Hævet privat -517.442

Egenkapital i alt: -1.519.584

Billån 0
Langfristet gæld: 0

Mellemregning Jens Jensen 0
Mellemregning ApS. 191.858
Gældsbrev ApS. 1.400.000
Skyldig lønsumsafgift 0
Skyldig omkostninger -11.310
Kortfristet gæld 1.580.548

Gæld i alt: 1.580.548
PASSIVER I ALT: 60.964

Tabel 10: Netto Tand Service – 2011 regnskab - passiver
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5.3 Omdannelsen
Efter gennemgang af berørte konti i VSO og værdiansættelse af Netto Tand Service er den nu klar

til at foretage reelt skattefri virksomhedsomdannelse. Da revisionsvirksomheden har allerede

foretaget konkret beregning samt udførelse af skattefriomdannelse, vil der i de efterfølgende

afsnitter først vise beregningsresultatet, hvor efter beregningen forklares relevante teori og gives

kommentar på skattefri – virksomhedsomdannelsen.

5.3.1 Åbningsbalance
2012 åbningsbalance for omdannet anpartsselskab tager udgangspunkt i Netto Tand Services 2011

lukningsbalance. Der skal selvfølgelig tilføres værdi af aktiver på beregnet goodwill, idet

omdannelsen sidestilles med et salg af virksomheden. Ud over det bør andre aktiver og passiver

have samme regnskabsværdi som opgjort for 2011 årsregnskab. Der skal understreges, at det for

beregning af selskabets anskaffelsessum er vigtigt at vise de skattemæssige værdier på berørte

aktiver og passiver.

Beregningen visersamtidig  anskaffelsessum, udskudt skat, og har givet et avance eksempel ved

salg af omdannet anpartsselskabet på kurs 100. Forklaring på disse tges op i efterfølgende afsnit.

Netto Tand Service Regnskab den 31/12-2011 Selskabets
åbningsbalance pr. 1/1-
2012

Beregning af skattefri Regnskabs- Skatte- Regnskabs- Succes- Anskaffelses-
Virksomhedsomdannelse mæssige mæssige mæssige sions- sum

værdier værdier værdier grundlag for aktier
Aktiver:
Anlægsaktiver:
Good-will 0 0 2.200.000 2.200.000 0

Indretning af lokaler 0 0 0 0 0
Ejendom 0 0 0 0
Driftsmidler 0 0 0 0 0
Biler 46.964 46.964 46.964 46.964 46.964

Depositum 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000
Omsætningsaktiver:
Tilgodehavender 18.309 18.309 18.309 18.309 18.309
Hensat til tab 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Øvrige omsætningsaktiver 0 0 0 0 0
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Likvide beholdninger 0 0 0 0 0

Aktiver ialt 72.273 72.273 2.272.273 2.272.273 72.273

Passiver:
Egenkapital / aktiekapital -1.519.584 -1.519.584 120.416 120.416 -1.529.584

Udskudt skat 0 0 550.000 550.000 0
Gæld:

Vare- og omkostningskreditorer 0 0 1.601.857 1.601.857 1.601.857
Gæld til off. myndigheder 0 0 0 0 0
Anden gæld 1.591.857 1.591.857 0 0 0
Bankgæld 0 0 0 0 0
Gæld ialt 1.591.857 1.591.857 1.601.857 1.601.857 1.601.857

Passiver ialt 72.273 72.273 2.272.273 2.272.273 72.273

Opgørelse af skattemæssig anskaffelsessum for aktier
Skattemæssig egenkapital -1.529.584
Opsparet overskud 0
Aktiers skattemæssige værdi -1.529.584

Tabel 11: Skattefri omdannelses beregning for Netto Tand Service

Som det er vist i ovenstående tabel er selskabet tildelt en åbningsbalance for 2012 som på alle

tidligere gennemgået aktiver og passiver er lig 2011 lukningsbalance.Det skal dog nævnes, , at der

nu er kommet en yderligere post på 18.309 kr. på tilgodehavender. Dette giver udtryk for at der

enten har været en lille fejl ved 2011 årsregnskab, eller dette kommer først efter årsregnskabet,

men da det er relevant for omdannelsen skal det derfor medtages til beregningen. Udover det skal

der bemærkes, at goodwill som et afrundet tal fastsættes til 2,2 mio. kr.

5.3.2 Udligning af negativ indskudskonto
Virksomhedens indskudskonto jf. 5.1.1:

+Aktiver +60.964

- Gæld -1.580.548

=Indskudskonto -1.519.584
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Indskudskontoen for virksomheden er negativ jf. 2011 årsregnskab. Dette skal udlignes inden

virksomhedens omdannelse jf. kapitel 3.2.1. Med beregnet goodwill på 2,2 mio. kr., får

manderefter en positiv indskudskonto som nedenstående:

+Aktiver +2.272.273

- Gæld -1.601.857

=Indskudskonto +120.416

5.3.3 Anskaffelsessum
Som  nævnt i kapitel 3.1.1 skal anskaffelsessum opgøres som forskelsværdien på de skattemæssige

aktiver fratrukket de skattemæssige passiver. Anskaffelsesværdien for de enkelte aktiver og

passiver opgøres, som forskellen mellem handelsværdien og den skattemæssige fortjeneste.

I case-virksomheden er anparternes anskaffelsessum opgjort til -1.529.584 kr., hvilket svarer til

skattemæssige aktiver på 72.273 kr. minus skattemæssige passiver på 1.601.857 kr. Omdannet

anpartsselskabet – Netto Tand Service - får dermed en negativ anskaffelsessum. Negativ

anskafelsessummen for omdannet anpartsselskabet er lovmæssig tilladt, da hele virksomheden

omdannes samtidig jf. kapitel 3.1.3.

Selskabet har valgt at hæve alle opsparede overskud inden omdannelsen. Anskaffelsessummen

bliver derfor ikke påvirket af dette. Hvis opsparet overskud er større end nul, og indehaveren

vælger at hæve beløbet  ud af virksomheden, skal det opsparede overskud fratrækkes

anskaffelsessummen.

Den negative anskaffelsessum betyder, at negativ beløbet skal medregnes ved opgørelsen af den

skattepligtige fortjeneste / tab ved virksomhedens afhændelse jf. VOL §4, stk. 4. Det vil så sige, at

selvom selskabet går konkurs, vil den negative anskaffelsessumm stadig generere beskatning.

Anskaffelsessum på -1.529.584 kr. betyder, at når virksomheden skal afhændes skal ejerne

beskattes af et forskel beløb mellem salgspris og anskaffelsessummen.

Hvis f.eks. virksomheden sælges til kurs 100, dvs. på 80.000 kr., skal indehaveren efter

Aktieavancebekatningsloven(ABL) beskattes af 1.609.584 kr., som svarer til 80.000 kr. – (-

1.529.584 kr.). Hvis virksomheden går konkurs vil indehaveren alligevel beskattes af 1.529.584 kr.,

fordi ved en konkurs anses anparterne at have værdien på 0 kr. Beskatning følger efter nuværende

ABL skatteprocent ved nævnte eksemplet vil således være:

Salg ved kurs 100
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Salgspris 80.000
Anskaffelsessum -1.529.584
Aktieindkomst i alt 1.609.584

Skatteberegning % Grundlag Skat
Aktieindkomst (<=48.300 kr.) 28,0% 48.300 13.524
Aktieindkomst (>48.300 kr.) 42,0% 1.561.284 655.739
Skat til betaling 669.263

Tabel 12, Beskatning af negativ anparternes anskaffelsessum ved kurs 100

5.3.4 Udskudt skat
Udskudt skat beregnes som forskellen mellem regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi på

alle aktiver og passiver. Beregnet udskudt skat skal endvidere også medtages i åbningsbalancen for

nystiftet anpartsselskabet. For Netto Tand Service har der kun været forskelle mellem

regnskabsmæssig værdi og skattemæssig værdi på goodwill. Den udskudte skat ser således ud som

nedenstående :

Poster Udskudt skat på goodwill

A
Regnskabsmæssig
værdi 2.200.000

B Skattemæssig værdi 0

C Grundlag  (A - B) 2.200.000
D Procent 25%

E Udskudt skat (C X D) 550.000

Tabel 13, Opgørelse af udskudt skat i åbningsbalance for Netto Tand Service (egen udarbejdelse).

Som vist i tabellen, fås beregningsgrundlag ved at bruge den regnskabsmæssige værdi minus

skattemæssig værdi. Udskudt skat beregnes til sidst af beregningsgrundlag gange skatteprocent på

25%.

Der findes ikke forskelle mellem skattemæssige værdi og regnskabsmæssige værdi på andre

aktiver og passiver. Den udskudte skat ved omdannelsen generes derved alene af beregnet værdi

på goodwill.
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5.4 Sammenfatning
Jens Nielsen og Jensine Madsen har nu efter revisorens arbejde fået et omdannet anpartsselskab.

Ved gennemgang fra begyndelsen af virksomhedens omdannelse kan der ses, at parret har haft

følgende bekymring i takt med processen:

 Hvordan kan de undgå personlig beskatning på lånet fra Tand Ingeniør på 1,4 mio. kr.?

 Hvad betyder skattefri virksomhedsomdannelse mht. beskatning ved omdannelsen?

 Hvad skal der gøres på indskudskontoen ved skattefri virksomhedsomdannelse?

Deres første to bekymringer afspejler del spørgsmål 1 og 2, som allerede blive svaret fra kapitel 2

til kapitel 4. Deres sidste bekymring afspejler del spørgsmål 3, som kapitel 5 prøver at svare på:

3) Hvordan i praksis udføres der virksomhedsomdannelse efter udvalgt metode for case-

virksomheden?

Ved lånet på 1,4 mio. kr. vidste de godt, at indskudskontoen for interessentskabet ville være

negativ ved omdannelsen. Det var alt afgørende for dem at finde ud af, om de skal indskyde mere

kapital til det nystiftede anpartsselskab, og i givet fald  hvor meget det skulle være.

Værdiansættelsen på goodwill har vist, at denne post har reddet indskudskontoen, hvor kontoen

efter beregning af goodwill får en positiv værdi. Dette betyder, at parret ikke behøver at indskyde

nogen kapital i Netto Tand Service.

Grundet tidligere forberedelse har de også i god tid hævet opsparet overskud inden omdannelsen,

hvilket gør, at de ikke skal belastes af potential topskatten. Derudover har de ved hævningen på

opsparet overskud nedsat kontoen til nul, hvorfor anskaffelsessummen ikke behøver at

nedreguleres af denne konto. Ellers ville parret ved afhændelse af det nystiftede anpartsselskab

blive beskattet af endnu højere aktieavancebeskatning.

Endvidere har de et mindre beløb på mellemregningskontoen, hvilket bliver også hævet inden

omdannelsen. Kontoen sættes også til nul efter tilbageførelse til privat indkomst, og ligesom

opsparet overskud ikke vil påvirke anskaffelsessummen ved omdannelsen. Dette gør det nemmere

for den videre beregning af anskaffelsesummen.

I forhold til den konkrete beregning af skattefri omdannelsen har det ikke været tidskrævende  at

finde ud af håndtering på diverse konti i VSO. Den enkelt udfordring må være håndtering af

indskudskontoen. Uddybende analyse af kontoen ses i kapitel 6.
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Der er kun ganske få poster på både aktiver og passiver i den omdannede virksomhed, hvilket

betyder en relativ nem og let forståelig værdiansættelsesproces. På grund af direkte

værdiansættelse på regnskabsværdi, får virksomheden efterhånden en simpel opgørelse ved

skattefri virksomhedsomdannelse. Der ses tydeligt, at åbningsbalancen er lig med 2011

lukningsbalance. Udskudt skat generes alene af goodwillen, og anskaffelsessummen til sidst

fastlægges som negativ.

Negativ anskaffelsessummen får selvfølgelig betydning, når virksomheden skal afhændes. Men de

positive sider er, at indehaverne har undgået beskatning på lånet før omdannelsen; har undgået at

rejse  private midler til negativ indskudskonto ved omdannelsen; og har udskudt skat indtil

virksomheden skal afhændes.

Forberedelsen før omdannelsen må anses at være grundig, så værdiansættelsen og skattefri

omdannelse er godkendt af skattemyndighederne. Men værdiansættelse på goodwill, hvor både

resultater af Netto Tand Service og Tand Ingeniør bliver taget med til beregningen, hvilket rejser

spørgsmålet, om det nu også er  helt korrekt? Det vil blive taget op i den videre analyse  i kapitel 6.

6. Hovedkonklusion

Dette kapitel prøver at svare på hovedspørgsmålet samt det sidste del-spørgsmål:

I hvilken grad er det hensigtsmæssigt, at case-virksomheden omdannes til et

selskab efter udvalgt metode?
4) Hvorfor valgte man denne metode for virksomhedsomdannelse for case-virksomheden, og hvor

hensigtsmæssig er metoden for de relevante parter?

Som analyseret i kapitel 5 har revisionsvirksomheden lavet en grundig forberedelse, korrekte

beregninger og færdiggjort virksomhedsomdannelsen. Interessentskabet bliver omdannet til et

anpartsselskab uden yderligere bemærkninger fra skattemyndighederne. Det ser ud som om hele

processen følger efter reglerne. Men i forhold til goodwill beregning kan det virke udsædvanligt at

bruge to virksomhedsresultater til beregningen. Hvorfor foregår beregning på den måde? Kan der

sættes spørgsmålstegn på håndering af negativ indskudskontoen ved brug af opskrevet goodwill?

Indehaverne skal i forbindelse med virksomhedsomdannelse overføre et beløb til virksomheden,

for at få indskudskontoen reguleret til nul eller et positivt beløb. Udligningen af indskudskontoen
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er en forudsætning for skattefri virksomhedsomdannelse. Jf. kapitel 3.2.1 tyder den negative

indskudskonto på, at indehaveren har hævet for meget ud af interessentskabet. Hvis indehaveren

kan vise, at al gæld, der medtages i åbningsbalancen er erhvervsmæssig kan indskudskontoen

sættes til nul.

Spørgsmålet er således, om indehaverne kan bevise at gælden, som medtages i åbningsbalance, er

erhvervsmæssigt? Hvis ikke, hvor kan parret så finde midler til dækning af gælden. Eller for

revisoren handler dette måske om, hvordan problemstillingen kan håndteres, således at der ikke

er behov for at finde midler?

6.1 Grundlæggende beskatning
I vurderingen af indehavernes livsstil og interessentskabets sidste 3 års resultater kan det

overvejes, om parret har hævet for meget løn ud af Netto Tand Service for at opretholde deres

livsstandard, når man indtænker at interessentskabet i forvejen har haft gæld fra det associerede

anpartsselskab – Tand Ingeniør. Dette rejser igen spørgsmålet om motiver og årsager bag

virksomhedsomdannelsen.

En af baggrundene for lovændringen, som også er årsag til denne omdannelse, er, at indehaveren

af et personligt ejet virksomheden kunne låne frit fra associeret kapitalselskabet stammende fra

før lovændringen. Indehaver blev  før lovændringen ikke beskattet af denne type af lån, som

derfor kategoriseredes som frit lån. Hvis loven nu forbyder denne type af lån , skal virksomheden

normalt låne fra banken, hvor lånet påkræver en bestemt højt renteniveau sammenlignes med

omtalt frit lån. Ud over renten er der også begrænsning ift. lånets løbetid. Reglerne om rente og

løbetid findes dog slet ikke i det konkret omtalte lån, hvilket gør, at virksomheden kan beholde fri

midler uden beskatning lie så længe  indehaverne ønsker det.

I skattemyndighedernes øjne virker denne type af frit lån skattemæssigt ukorrekt, fordi lånet

kræver ikke noget skattebetaling.  Jf. VSL §16, stk.1, nr.1. skal den skattepligtige inden

omdannelsen overføre et beløb til virksomheden, hvilket gør at indestående på indskudskontoen

bliver nul eller positivt, hvis indskudskontoen viser sig at være negativ inden omdannelsen.

Overført beløbet kan enten være private opsparing eller lån fra banken. Lån fra banken har vi

allerede kigget på i ovenstående afsnit. Hvis midler kommer fra privat opsparing vil den allerede

have været beskattet, jf. Kildeskatteloven(KSL) §1, hvor personer har bopæl eller ophold over 6
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måneder i Danmark er fuld skattepligtig. Beskatning følger efter globalindkomstprincippet, dvs.

indehaverne beskattes automatisk af alle indkomst, så længe indehaverne er fuld skattepligtige i

Danmark.

Men ved lånet fra Tand Ingeniør har indehaverne valgt at finde en vej ind imellem banklån og

privat indtjening. Midler overføres direkt fra et kapitalselskab til Netto Tand Service. Der bliver

tilføjet en tilsvarende post i begge virksomheders balance, hvor der i tilsvarende årsregnskabet får

garanteret også noteret om dette. Men det vigtigst punkt er, at der findes intet sted om hvordan

denne type af lån skal beskattes. For at lukke dette hul har skattemyndighederne lavet en

lovændring, hvor lån fra associeret kapitalselskab, som beskrevet i case-virksomheden,

fremadrettet beskattes som personlig indtjening.

Det kan således konkluderes, at valget af skattefri virksomhedsomdannelse i case-virksomhden

har som hovedformål  at undgå privat beskatning på lånet fra associeret kapitalselskabet, dvs. fra

Tand Ingeniør. Revisoren har hjulpet indehaverne med at omdanne virksomheden via skattefri

virksomhedsomdannelse, hvorved parret har kunnet undgå beskatning på lånet, og de  har

samtidig undgået at lave et privat indskudtil det nye omdannede anpartsselskab. Men hvad har

revisoren gjort for at udligne indskudskontoen, selv om interessentskabet har en lille goodwill med

sidste 3 års driftsresultater?

6.2 Beregningslogik af indskudskontoen
Hvis virksomheden får en negativ indskudskonto inden virksomhedsomdannelsen, skal kontoen

korrigeres indtil den bliver større end nul. Ved virksomhedsomdannelsen får virksomheden

normalt positiv indskudskonto via to metoder : overførelse af private midler, eller registrering af

goodwill hvis den alene kan dække negativ beløb på indskudskontoen. Men for case-virksomheden

sker der en ekstra beregning af goodwill efter en gennemgang af nedenstående

beregningsstruktur.
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Figur 14, Krav på Indskudskonto (egen tilvirkning),

Jf. ovenstående figur vil virksomhed i almindelighed i praksis normalt først se på værdien af

goodwill. Hvis denne er stor nok til at danne en positiv indskudskonto, behøver virksomhedsejer

ikke at indskyde private midler . Hvis værdi af goodwill ikke er stor nok til at bære denne, skal

virksomhedsejer indskyde yderligere private opsparing til at dække en negativ indskudskonto. Et

interessant spørgsmål er selvfølgelig, hvad skal virksomhedsejer gøre, hvis goodwill ikke er stor

nok til at dække negativ beløbet på indskuskontoen, samtidig hvis de heller ikke har private midler

til at dække denne, eller hvis de ikke har vilje til at dække denne med private midler?

Case-virksomheden ifm. denne problemstilling har umiddelbart fundet en løsningsmetode. Jf.

ovenstående figuren kan det gættes på, at goodwill beregnes for en ekstra gang for at matche krav

på positiv indskudskontoen og ikke omvendt.

Jf. Kapitel 5.1.1 har virksomheden en negativ indskudskonto:

+ Aktiver +60.964

- Gæld -1.580.548

= Indskudskonto -1.519.584
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Dvs. negativ indskudskontoen er på -1.519.584 kr. Hvis goodwill beregnes efter standardregler, dvs.

kun med resultater fra interessentskabet Netto Tand Service, vil værdien af goodwill ligge på

870.549 kr. som følgende:

Resultatopgørelse 2009 2010 2011

346.932 384.626 478.840
Resultat før renter og ekstraordinære
poster og driftsherrevederlag

346.932 384.626 478.840
Reguleringer:
Pristalsregulering i % 1,65 1,42 1,3

Reguleret resultat 572.438 546.169 622.492

Gennemsnitligt resultat over tid 580.366

Kapitalisering, 150% af gennemsnitligt resultat over
tid 870.549

Beregnet goodwill 870.549
Tabel 14: Netto Tand Service – goodwill beregning med virsomhedens egne resultater

Efter medtagelse af beregnet goodwillen på 870.549 kr. giver indskudskontoen følgende beløb ved

brug af samme beregningsmetode:

+ Aktiver +60.964

+ Goodwill +870.549

- Gæld -1.580.548

- Udskudt skat -217.637 (870.549*25%)

=Indskudskonto -866.672

Dvs. Indskudskontoen med beregnet goodwill giver stadigvæk et negativt beløb. Som vist i figur 14

får revisionsvirksomheden nok interesse for hvordan goodwill kan gøres større.Sprørgsmålet er så,

hvor stor en goodwill kan blive? Når der foretages en lille justering i beregning bliver goodwill

pludselig meget større som nedenfor:
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Resultatopgørelse 2009 2010 2011

Resultat før renter og ekstraordinære
poster og driftsherrevederlag

346.932 384.626 478.840
Andel af driftsresultat i Selskab ApS 629.021 589.230 605.856

975.953 973.856 1.084.696
Reguleringer:
Pristalsregulering i % 1,65 1,42 1,3

Reguleret resultat 1.610.322 1.382.876 1.410.104

Gennemsnitligt resultat over tid 1.467.767

Kapitalisering, 150% af gennemsnitligt resultat over
tid 2.201.651

Beregnet goodwill 2.201.651
Tabel 15: Netto Tand Service – beregnet goodwill ved virksomhedsomdannelse

Jf. Ovenstående har Netto Tand Service fået en ny goodwill med værdi på cirka 2,2 mio. kr.

Konklusionen med den opdaterede goodwill beregning er, at indskudskontoen bliver større end 0

efter det samme beregningsmetode som i tidligere afsnit:

+ Aktiver +60.964

+ Goodwill +2.202.651

- Gæld -1.580.548

- Udskudt skat -550.413 (2.202.651*25%)

=Indskudskonto +131.654

Hovedpunktet er, at driftsresultater fra Tand Ingeniør også bliver brugt til beregningen. Er dette

lovmæssigt korrekt? Hvad er bagvedliggende grundt til at medtage Tand Ingeniørs driftsresultater?

6.3 Omdannelses rapportering og udførelse
Ifølge revisionsvirksomhedens forklaring medtages Tand Ingeniørs resultater til beregning af Netto

Tand Services goodwill,- dette skyldes, at goodwill af Netto Tand Service er stillet til rådighed fra



57

Tand Ingeniør. Ved afsendt dokumenter til skattemyndighederne ses dog følgende noter på

goodwill:

Igennem en  fortolkning af ovenstående noter kan man vise at der tegner sig et andet billede af

virksomhedsstruktur før og efter omdannelsen. Før skattefri omdannelsen har virksomheden den

samme struktur som nedenstående:

Figur 15, Ejerforhold for Jens Nielsen og Jensine Madsen før omdannelsen (Egen tilvirkning),

Ifølge revisionsvirksomhedens rapportering til skattemyndighederne ifm. skattefri

virksomhedsomdannelse bør virksomhederne ser ud som følgende, hvor to kaptialselskaber

fusioneres til et anpartsselskab:

29 Bilag 13, Skattefri virksomhedsomdannelse, Anvendt regnskab, Immaterielle anlægsaktiver.
30 Bilag 14, Skattefri virksomhedsomdannelse, Noter, Immaterielle anlægsaktiver.

Goodwill er beregnet ud fra Foreningen af Speciallægers retningslinjer for
Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.  Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er
vurderet til 10 år.29

Goodwill er værdiansat til forventet markedsværdi.
Selskab Tand Ingeniør ApS har i forbindelse med omdannelsen givet tilladelse
til, at den fremtidige indtjening kan lægges i Selskab Netto Tand Service ApS.
Der vil efterfølgende blive gennemført en fusion med Selskab Tand Ingeniør Aps
pr. 1. januar 2012.30
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Figur 16, Ejerforhold for Jens Nielsen og Jensine Madsen efter omdannelsen jf. Rapporten (Egen
tilvirkning),

Men med bekræftelse fra revisionsvirksomheden har selskaberne i virkeligheden en anden

struktur efter omdannelsen som vist i kapitel 2:

Figur 17,  Ejerforhold for Jens Nielsen og Jensine Madsen efter omdannelsen (Egen tilvirkning)

Fusion foreligger, når et selskab mv. overdrager sin formue som helhed til et andet
selskab m.v., eller sammensmeltes med dette. Overdragelse af en del af eller samtlige
et selskabs aktiver og passiver til et andet selskab, betragtes skatteretligt som et
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almindeligt køb og salg. Dette medfører således i almindelighed beskatning i det
indskydende selskab efter de for det enkelte aktiv eller passiv gældende regler31.

Ovenstående kan fortolkes således, at ved en planlagt fusion af to anpartsselskaber, vil det

overdragende selskabs aktiver og passiver opgøres med handelsværdi som ved et almindeligt salg.

Goodwill i den forbindelse kan beregnes efter branchemodel, resultaterne fra tidligere

interessentskab – Netto Tand Service og anpartsselskab Tand Ingeniør kan lægges til ved

beregningen. Dette skyldes at goodwill fra begge virksomheder er oparbejdet, og

beregningsproces for begge virksomheder vil være fuldstændig det samme.

Med andre ord så har revisionsvirksomheden  brugt den efterfølgende fusion, som  begrundelse

for og undskyldning for  at beregne Tand Ingeniørs driftsresultatet til goodwill ved

virksomhedsomdannelsen af Netto Tand Service. Trods deres rapport og beregning har de dog i

virkeligheden kun lavet skattefri virksomhedsomdannelse. Idet der  er ikke foregået en

efterfølgende fusion jf. revisoren.

Med skattemyndighedernes godkendelse af den skattefri virksomhedsomdannelsen kan det dog

se ud til , at goodwill beregningen af to selskabers driftsresultater ifm. fusion er lovmæssigt

korrekt. For stifterne og revisionsvirksomheden går hele processen efter planen med stor

besparelse på private beskatning eller private indskydning. Men hvad med skattemyndighederne?

Betyder lovmæssig korrekt virksomhedsomdannelse, at hele processen er fejlfrit? Kan

skattemyndighederne følge op på denne type af problemstilling?

6.4 Lovmæssig opfølgning og kontrol
I praksis vil det sandsynligvis være en udfordring for skattemyndighederne at følge op på den

omtalte virksomhedsomdannelse, fordi både virksomhedens størrelse og  økonomiske aktivitet

har en mindre betydning ift. det samlede antal af virksomhder og det samlede økonomisk

størrelse, som skattemyndighederne skal have kontrol over. . . Derfor vil en efterfølgende

opfølgning nok være for ressourcekrævende i lyset af, at der er mange sådanne små virksomheder.

Men der kan være diverse overvejelserifm. skattefri virksomhedsomdannelse, såsom beskrevet

goodwillberegning ved fusion som undskyldning, men faktisk var formålet  at undgå privat

31 http://www.tax.dk/lv-2010-2/lvs/S_D_1.htm
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beskatning på lånet fra det associerede kapitalselskab. Hele processen er gået efter lovmæssig

krav,  men kan der gøres noget for at lave en bedre opfølgning eller kontrol?

Ud fra lovændringen på lånet fra associeret selskab jf. kapitel 2.3.1, kan det ses, at

selskabsskatteloven ikke er perfekt. Der findes ofte forskellige huller i lovene, som relevante

parter kan udnytte til privat fordel. Med tiden af lovens udførelse, kan relevante parter

vedpraksishåndtering vise, hvordan loven bliver fortolket og anvendt i de daglig dage. Hvis der

vises en klar tendens af udnyttelse på en eller flere bestemt lovgivninger, kan disse lovgivninger

således følges op , for at finde ud af  om loven skal tjekkes, opdateres eller laves om.

Ifm. case-virksomheden kan det måske være hensigtsmæssigt med en lovmæssig opstramning for

at undgå omtalte problemstilling i  praksishåndtering. Det kan f.eks. være, at tilføje nogle krav

vedrørende skattefri virksomhedsomdannelse, hvis virksomheder i forvejen har lån fra associeret

kapitalselskab. Der kan også kræves en tidsbegrænset fusion, hvis goodwill lægges sammen af

rapportede selskaber, der påtænkes en fusion, ligesom situation af case – virksomheden.

I forlængelse af ovennævnte kan der gættes på, at der findes altid huller i forskellige love. Det er

sikkert en kunst for at ballancere retshåndhævelse og praksisudførelse. Det er dog endnu sværere

at følge op på lovene fra myndighedernes side, for at sikre sig at de bruges i overenstemmelse

med det oprindelige formål. Selvom casen i dette projekt er lille, er det mit håb at læsere med

interesse i lovmæssig opfølgning og kontrol kan få inspiration og indsigt ift. forbedring af

lovgivningen og myndighedsudøvelsen på området.
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Anvendte forkortelser
PSL Personskatteloven
VSO Virksomhedsskatteordning
I/S Interessentskab
VSL Virksomhedsskatteloven
LL Ligningsloven
Aps Anpartselskab
A/S Aktieselskab
SEL Selskabskatteloven
ÅRL Årsregnskabsloven
BFL Bogføringsloven
ASL Aktieselskabsloven
FUL Fusionsskatteloven
ABL Aktieavancebekatningsloven
KSL Kildesktatteloven
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Bilagsoversigt

Bilag 1: Netto Tand Service 2010 – 2011 Resultater
Note 2011 2010

Omsætning 1 714.596 665.270
Vareforbrug 0 0

Nettoomsætning: 714.596 665.270

Distributionsomkostninger 2 57.362 77.818
Lokaleomkostninger 3 14.000 14.000
Administrationsomkostninger 4 164.394 165.388

235.756 257.206

Bruttoresultat: 478.840 408.064

Afskrivninger 7 0 23.438

Driftsresultat: 478.840 384.626

Finansielle poster 6 32.000 28.000

Årets resultat: 446.840 356.626

Bilag 2: Netto Tand Service 2010 – 2011 Balance
Note 2011 2010

AKTIVER:

Auto 46.964 46.964
Driftsmateriel og inventar 0 0
Indretning af lejede lokaler 0 0

Anlægsaktiver i alt: 46.964 46.964

Forudbetalte omkostninger 7 7.000 7.000
Deposita 7.000 7.000
Mellemregning Jens Nielsen 0 0

Tilgodehavender 14.000 14.000
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Likvide beholdninger 0 0

Omsætningsaktiver i alt: 14.000 14.000

AKTIVER I ALT: 60.964 60.964

Note 2011 2010

PASSIVER:

Egenkapital primo -1.448.982 -1.370.266
Årets resultat 446.840 356.626
Hævet privat -517.442 -435.342

Egenkapital i alt: -1.519.584 -1.448.982

Billån 0 0

Langfristet gæld: 0 0

Mellemregning Jens Nielsen 0 0
Mellemregning ApS. 191.858 117.365
Gældsbrev ApS. 1.400.000 1.400.000
Skyldig lønsumsafgift 0 0
Skyldig omkostninger -11.310 -7.419

Kortfristet gæld 1.580.548 1.509.946

Gæld i alt: 1.580.548 1.509.946

PASSIVER I ALT: 60.964 60.964

Eventualforpligtelser m.v. 8
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Bilag 3: Netto Tand Service 2010 – 2011 Noter

Note

2011 2010

1 OMSÆTNING:

Lægekonsulentassistance 630.000 580.000

Honorarer m.v. 84.596 85.270

714.596 665.270

2 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER:

Autoomkostninger 57.362 77.818

Repræsentation 0 0

57.362 77.818

3 LOKALEOMKOSTNINGER:

Husleje 14.000 14.000

Varme, el 0 0
Øvrige
lokaleomkostninger 0 0

14.000 14.000

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

Andel kontorhold fra ApS 150.000 150.000

Revisor 14.394 15.388

Lønsumsafgift 0 0

Småanskaffelser 0 0
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164.394 165.388

5 FINANSIELLE INDTÆGTER:

Mellemregning ApS. 6 % 0 0

Bank 0 0

0 0

Note 2011

6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER:

Jyske Bank A/S, billån, kt.nr. 0

Pantebrev 2 % 28.000

Rente mellemregning 2 % 4.000

32.000

7 ANDRE TILGODEHAVENDER:

Forudbetalt husleje 7.000

7.000

8 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.:

Ingen omtalt.
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Bilag 4: Netto Tand Service 2009 – 2010 Resultater
Note 2010 2009

Omsætning 1 665.270 688.432
Vareforbrug 0 0

Nettoomsætning: 665.270 688.432

Distributionsomkostninger 2 77.818 77.987
Lokaleomkostninger 3 14.000 14.000
Administrationsomkostninger 4 165.388 164.179

257.206 256.166

Bruttoresultat: 408.064 432.266

Afskrivninger 7 23.438 23.438

Driftsresultat: 384.626 408.828

Finansielle poster 6 28.000 332.635

Årets resultat: 356.626 76.193

Bilag 5: Netto Tand Service 2009 – 2010 Balance
Note 2010 2009

AKTIVER:

Auto 46.964 70.313
Driftsmateriel og inventar 0 0
Indretning af lejede lokaler 0 0

Anlægsaktiver i alt: 46.964 70.313

Forudbetalte omkostninger 7 7.000 7.000
Deposita 7.000 7.000
Mellemregning Jens Nielsen 0 100.000

Tilgodehavender 14.000 114.000
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Likvide beholdninger 0 0

Omsætningsaktiver i alt: 14.000 114.000

AKTIVER I ALT: 60.964 184.313

Note 2010 2009

PASSIVER:

Egenkapital primo -1.370.266 -1.129.710
Årets resultat 356.626 318.729
Hævet privat -435.342 -559.285

Egenkapital i alt: -1.448.982 -1.370.266

Billån 0 0

Langfristet gæld: 0 0

Mellemregning Jens Nielsen 0 0
Mellemregning ApS. 117.365 155.731
Gældsbrev ApS. 1.400.000 1.400.000
Skyldig lønsumsafgift 0 0
Skyldig omkostninger -7.419 -1.152

Kortfristet gæld 1.509.946 1.554.579

Gæld i alt: 1.509.946 1.554.579

PASSIVER I ALT: 60.964 184.313

Eventualforpligtelser m.v. 8
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Bilag 6: Netto Tand Service 2009 – 2010 Noter

Note
2010 2009

1 OMSÆTNING:

Lægekonsulentassistance 580.000 580.000
Honorarer m.v. 85.270 108.432

665.270 688.432

2 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER:

Autoomkostninger 77.818 77.987
Repræsentation 0 0

77.818 77.987

3 LOKALEOMKOSTNINGER:

Husleje 14.000 14.000
Varme, el 0 0
Øvrige
lokaleomkostninger 0 0

14.000 14.000

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

Andel kontorhold fra
ApS 150.000 150.000
Revisor 15.388 14.179
Lønsumsafgift 0 0
Småanskaffelser 0 0

165.388 164.179

5 FINANSIELLE INDTÆGTER:

Mellemregning ApS. 6 % 0 0
Bank 0 0

0 0
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Note 2010

6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER:

Jyske Bank A/S, billån, kt.nr. 0
Pantebrev 2 % 28.000
Finansgebyrer 0

28.000

7 ANDRE TILGODEHAVENDER:

Forudbetalt husleje 7.000

7.000

8 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.:

Ingen omtalt.

Bilag 7: Netto Tand Service 2008 – 2009 Resultater
Note 2009 2008

Omsætning 1 688.432 619.352
Vareforbrug 0 0

Nettoomsætning: 688.432 619.352

Distributionsomkostninger 2 77.987 65.751
Lokaleomkostninger 3 14.000 14.000
Administrationsomkostninger 4 164.179 161.419

256.166 241.170

Bruttoresultat: 432.266 378.182

Afskrivninger 7 23.438 31.250
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Driftsresultat: 408.829 346.932

Finansielle poster 6 90.100 42.051

Årets resultat: 318.729 304.881

Bilag 8: Netto Tand Service 2008 – 2009 Balance
Note 2009 2008

AKTIVER:

Auto 70.313 93.750
Driftsmateriel og inventar 0 0
Indretning af lejede lokaler 0 0

Anlægsaktiver i alt: 70.313 93.750

Forudbetalte omkostninger 7 7.000 7.000
Deposita 7.000 7.000
Mellemregning Jens Nielsen 100.000 0

Tilgodehavender 114.000 14.000

Likvide beholdninger 0 0

Omsætningsaktiver i alt: 114.000 14.000

AKTIVER I ALT: 184.313 107.750

Note 2009 2008

PASSIVER:

Egenkapital primo -1.129.710 -600.227
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Årets resultat 318.729 304.881
Hævet privat -559.285 -834.364

Egenkapital i alt: -1.370.267 -1.129.710

Billån 0 0

Langfristet gæld: 0 0

Mellemregning Jens Nielsen 0 0
Mellemregning ApS. 155.731 1.236.372
Gældsbrev ApS. 1.400.000 0
Skyldig lønsumsafgift 0 0
Skyldig omkostninger -1.152 1.088

Kortfristet gæld 1.554.579 1.237.460

Gæld i alt: 1.554.579 1.237.460

PASSIVER I ALT: 184.313 107.750

Eventualforpligtelser m.v. 8

Bilag 9: Netto Tand Service 2008 – 2009 Noter

Note
2009 2008

1 OMSÆTNING:

Lægekonsulentassistance 580.000 480.000
Honorarer m.v. 108.432 139.352

688.432 619.352

2 DISTRIBUTIONSOMKOSTNINGER:

Autoomkostninger 77.987 65.751
Repræsentation 0 0

77.987 65.751

3 LOKALEOMKOSTNINGER:
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Husleje 14.000 14.000
Varme, el 0 0
Øvrige
lokaleomkostninger 0 0

14.000 14.000

4 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER:

Andel kontorhold fra
ApS 150.000 150.000
Revisor 14.179 11.419
Lønsumsafgift 0 0
Småanskaffelser 0 0

164.179 161.419

5 FINANSIELLE INDTÆGTER:

Mellemregning ApS. 6 % 0 0
Bank 0 0

0 0

Note 2009

6 FINANSIELLE OMKOSTNINGER:

Jyske Bank A/S, billån, kt.nr. 1111-1111111 0
Mellemregning ApS 5 % 90.000
Finansgebyrer 100

90.100

7 ANDRE TILGODEHAVENDER:

Forudbetalt husleje 7.000

7.000
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8 EVENTUALFORPLIGTELSER M.V.:

Ingen omtalt.

Bilag 10: Tand Ingeniør 2010 – 2011 Resultater
Note 2010/11 2009/10

Nettoomsætning: 1 1.452.482 1.427.224

Omkostninger til hjælpemateriel og handelsvarer 638.484 618.533
Andre eksterne omkostninger 185.322 193.042
Lønsumsafgift 19.654 21.669

Bruttoresultat: 609.022 593.980

Personaleomkostninger 2 0 0
Afskrivninger 4 3.167 4.750

3.167 4.750

Driftsresultat: 605.856 589.230

Andre finansielle indtægter 3 9.735 125
Finansielle omkostninger 3 -16.417 39.396

26.152 -39.271

Ordinært resultat før skat: 632.008 549.959

Skat 5 158.038 137.967

Årets resultat: 473.970 411.992

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret 280.000 280.000
Overført overskud 193.970 131.992

Disponeret i alt: 473.970 411.992
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Bilag 11: Tand Ingeniør 2009 – 2010 Resultater
Note 2009/10 2008/09

Nettoomsætning: 1 1.427.224 1.471.580

Omkostninger til hjælpemateriel og handelsvarer 618.533 614.500
Andre eksterne omkostninger 193.042 202.818
Lønsumsafgift 21.669 18.116

Bruttoresultat: 593.980 636.146

Personaleomkostninger 2 0 0
Afskrivninger 4 4.750 7.125

4.750 7.125

Driftsresultat: 589.230 629.021

Andre finansielle indtægter 3 125 80.282
Finansielle omkostninger 3 39.396 4.186

-39.271 76.096

Ordinært resultat før skat: 549.959 705.117

Skat 5 137.967 177.375

Årets resultat: 411.992 527.742

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret 280.000 280.000
Overført overskud 131.992 247.742

Disponeret i alt: 411.992 527.742

Bilag 12: Tand Ingeniør 2008 – 2009 Resultater
Note 2008/09 2007/08

Nettoomsætning: 1 1.471.580 1.373.224

Omkostninger til hjælpemateriel og handelsvarer 614.500 615.997
Andre eksterne omkostninger 202.818 208.700
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Lønsumsafgift 18.116 18.225

Bruttoresultat: 636.146 530.302

Personaleomkostninger 2 0 0
Afskrivninger 4 7.125 10.687

7.125 10.687

Driftsresultat: 629.021 519.615

Andre finansielle indtægter 3 80.282 50.184
Finansielle omkostninger 3 4.186 7.952

76.096 42.232

Ordinært resultat før skat: 705.117 561.847

Salg Auto 0 85.000

705.117 646.847

Skat 5 177.375 144.215

Årets resultat: 527.742 502.632

Forslag til resultatdisponering:
Udbytte for regnskabsåret 280.000 280.000
Overført overskud 247.742 222.632

Disponeret i alt: 527.742 502.632
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Bilag 13: Skattefri virksomhedsomdannelse, Anvendt regnskab

Åbningsrapporten for Selskab ApS er aflagt i overensstemmelse med
årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder.

Om den anvendte regnskabspraksis kan oplyses følgende:

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes
ligeledes alle omkostninger, herunder af- og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele
vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske
fordele vil fragå selskabet og forpligtelsens værdi kan måles
pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hvert enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der
indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som
oprindelig kostpris med fradrag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den
akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer
inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på
balancedagen.
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RESULTATOPGØRELSEN

Nettoomsætning

Nettoomsætningen ved salg af handelsvarer og færdigvarer og tjenesteydelser indregnes
i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til køber har fundet sted inden
årets udgang (faktureringsprincippet). Nettoomsætning indregnes excl. moms og med
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Under henvisning til selskabets konkurrencemæssige stilling, har selskabet ikke ønsket
at oplyse nettoomsætningen, jfr. årsregnskabslovens §32.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og omkostninger indeholder regnskabsposter af sekundær karakter
i forbindelse til virksomhedens hovedaktivitet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame,
administration, lokaler, tab på debitorer m.v.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der
vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og omkostninger,
finansielle omkostninger ved finansiel leasing, realiserede og urealiserede kursgevinster
og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering
af realkreditlån samt tillæg og godtgørelse under acontoskatteordningen m.v.

Udbytte fra kapitalandele indtægtsføres i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres.

Ekstraordinære indtægter og omkostninger

Ekstraordinære indtægter og omkostninger indeholder indtægter og omkostninger, som
hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der klart afviger fra den ordinære drift og
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som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter.

Skat af årets resultat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i
resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen.

BALANCEN

Immaterielle anlægsaktiver

Goodwill er beregnet udfra Foreningen af Speciallægers retningslinier for
goodwillopgørelse ved salg af praksis.

Erhvervet goodwill måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.
Goodwill afskrives lineært over den økonomiske brugstid, der er vurderet til 10 år.

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og
inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede
afskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen
indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede
brugstider:

Tekniske anlæg og maskiner 5 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 år
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Aktiver med en kostpris på under DKK 12.300 pr. enhed indregnes som omkostninger i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen
mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på
salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen som en ekstraordinær
post.

Der afskrives ikke på grunde.

Finansielle anlægsaktiver

Deposita måles til kostpris.

Der afskrives ikke på deposita og kunst.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden.

I tilfælde, hvor nettorealisationsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne
lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpemateriale omfatter anskaffelsespris
med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Kostpris for fremstillede færdigvarer samt varer under fremstilling omfatter kostpris for
råvarer, hjælpematerialer, direkte løn og direkte produktionsomkostninger.
Nettorealisationsværdi for varebeholdninger opgøres som salgspris med fradrag af
færdiggørelsesomkostninger og omkostninger, der afholdes for at effektuere salget, og
fastsættes under hensyntagen til omsættelighed, ukurans og udvikling i forventet salgspris.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer.
Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi.
Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.
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Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger
vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Udbytte

Foreslået udbytte for regnskabsåret indregnes som en kortfristet gældsforpligtelse.

Selskabsskat og udskudt skat

Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende af aktuel skat indregnes i
balancen
som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års
skattepligtige indkomster samt for betalte aconto skatter.

Udskudt skat måles efter den balanceorienterede gældsmetode af midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser.

Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettiget skattemæssigt
underskud, måles til den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved
udligning i skat af fremtidig indtjening eller ved modregning i udskudte skatteforpligtelser
inden for samme juridiske skatteenhed.

Eventuelle udskudte nettoaktiver måles til nettorealisationsværdi.

Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens
lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat.
Ændring i udskudt skat som følge af ændringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen.

Gældsforpligtelser

Finansielle forpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu efter fradrag
af afholdte transaktionsomkostninger. I efterfølgende perioder måles de finansielle
forpligtelser til amortiseret kostpris, svarende til den kapitaliserede værdi ved anvendelse
af den effektive rente, således at forskellen mellem provenuet og den nominelle værdi
indregnes i resultatopgørelsen, hvorved kurstab og låneomkostninger fordeles over



82

lånets løbetid.

Prioritetsgæld er således målt til amortiseret kostpris, der for kontantlån svarer til lånets
restgæld. For obligationslån svarer amortiseret kostpris til en restgæld beregnet som
lånets underliggende kontantværdi på låneoptagelsestidspunktet reguleret med en over
afdragstiden foretaget afskrivning af lånets kursregulering på optagelsestidspunktet.

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris, hvilket for korte og uforrentede eller variabelt
forrentede gældsforpligtelser svarer til nominel værdi.

Omregning af fremmed valuta

Transaktioner i fremmed valuta omregnes til transaktionsdagens valutakurs.

Kursdifferencer der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen,
indregnes resultatopgørelsen som en finansiel post. Hvis valutapositioner anses for sikring
af fremtidige pengestrømme, indregnes værdireguleringerne direkte på egenkapitalen.

Tilgodehavender, gæld og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke
er
afregnet på balancedagen, måles til balancedagens valutakurs. Forskellen mellem kursen
på balancedagen og kursen på tidspunktet for tilgodehavendets eller gældens opståen
indregnes i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og omkostninger.

Anlægsaktiver, der er købt i fremmed valuta, måles til kursen på transaktionsdagen.
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Bilag 14: Skattefri virksomhedsomdannelse, Noter

Note

1 IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:
Indretning af

Goodwill
lejede
lokaler

Saldo primo 0 0
Tilgang ved opskrivning i f. m. omdannelse til selskab 2.200.000 0
Afgang i året 0 0

Kostpris ultimo 2.200.000 0

Afskrivninger primo 0 0
Årets afskrivninger 0 0
Afgang af afskrivninger 0 0

Samlede afskrivninger 0 0

Regnskabsmæssig værdi ultimo: 2.200.000 0

Immaterialle anlægsaktiver i alt 2.200.000

Goodwill er værdiansat til forventet markedsværdi.
Selskab A ApS har i forbindelse med omdannelsen givet tilladelse til, at den fremtidige
indtjening kan lægges i Selskab ApS. Der vil efterfølgende blive gennemført en fuion
Selskab A Aps pr. 1. januar 2012.

2 MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER:

Bil Driftsmidler

Saldo primo 46.964 0
Tilgang/afgang i året 0 0
Kostpris ultimo 46.964 0

Afskrivninger primo 0 0
Årets afskrivninger 0 0
Afgang af afskrivninger 0 0
Samlede afskrivninger 0 0
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Regnskabsmæssig værdi ultimo: 46.964 0

Materialle anlægsaktiver i alt 46.964

Note

3 Finansielle anlægsaktiver

Depositum 7.000

4 EGENKAPITAL:

Selskabskapital 80.000
Overkursfond 40.416
Overført fra sidste år 0

120.416

5 LIKVIDE BEHOLDNINGER

Kasse 0
Bank 0

0

6 TILGODEHAVENDER

Varedebitorer 0
Forudbetalte omkostninger 18.309
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18.309

Note

6 ØVRIGE OMSÆTNINGASKTIVER

Ingen 0

0

7 BANKGÆLD

Banklån 0
Billån 0

0

8 Øvrige kreditorer

Gæld til associerede virksomheder 1.591.857
Skyldig revisor 0
Skyldige omkostninger 0
Skyldige stiftelsesomkostninger 10.000

1.601.857
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9 GÆLD TIL OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

A-skat 0
AM-bidrag & sp-bidrag 0
ATP 0
Lønsumsafgift 0
Skyldig moms 0
Skyldige feriepenge 0

0

Note

10 HENSÆTTELSE TIL UDSKUDT SKAT:

Hensættelse til udskudt skat omfatter udskudt skat vedr. immaterielle og materielle
anlægsaktiver:

Goodwill, regnskabsmæssig værdi 2.200.000
Goodwill, skattemæssig værdi 0 2.200.000

Driftsmidler, regnskabsmæssig værdi 46.964
Driftsmidler, skattemæssig værdi 46.964 0

Grundlag for eventualskat 2.200.000

Afsat eventualskat, 25% 550.000

11 EJERFORHOLD:

Følgende anpartshavere er noteret i selskabets ejerbog som ejende
minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af anpartskapitalen:

Jens Nielsen
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Vejnavn 2
2345 Bynavn

Jensine Jensen
Vejnavn 2
2345 Bynavn

12 NÆRTSTÅENDE PARTER:

Selskabets nærtstående parter omfatter følgende:

Bestemmende indflydelse.

Jens Nielsen og Jensine Madsen har bestemmende indflydelse

Øvrige nærtstående parter, som virksomheden har haft transaktioner med:
Der er ingen øvrige nærtstående parter
Transaktioner med nærtstående parter:
Der har ikke været transaktioner med nærtstående parter.

Note

13 SKATTEFORBEHOLD:

Hvis skattemyndighederne tilsidesætter den skattefri virksomhedsomdannelse pr.
1. januar 2012 i henhold til nærværende stiftelsesrapport, forbeholder indehaverne sig:
1) såfremt Skat ikke godkender overdragelsesværdier, adgang til betalingskorrektion
eller omgørelse til nye værdier i henhold til Skat's værdiansættelse.
2) såfremt Skat ikke godkender den skattefri virksomhedsomdannelse som helhed,
adgang til at træde tilbage fra
virksomhedsomdannelsen.


