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1. Indledning

1.1 Forord:

Hovedopgaven er udarbejdet som afslutning på HD 2. del, Regnskab og Økonomistyring, på Copenhagen

Business School med udgangspunkt i faget erhvervsbeskatning og omfatter gældende regler og lovgivning på

området.

Udarbejdelsen af opgaven er foregået fra december 2012 og er afsluttet i maj 2013, mens

informationsindsamlingen er sluttet i januar 2013, hvorfor der ikke er medtaget lovgivning eller

praksisændringer i opgaven, som er tiltrådt eller offentliggjort herefter.

Begge opgaveskrivere har tidligere erfaring som revisorer, men arbejder i dag som konsulenter inden for

anden økonomisk rådgivning. Emnet ”generationsskifte inden for familie” er dog fortsat interessant og relevant

for opgaveskriverne set i forhold til de forudsætninger om teoretisk viden og praktisk erfaring, som forventes af

dem i deres funktion som økonomisk rådgiver og professionel sparringspartner.

Formålet med hovedopgaven er at behandle en realistisk problemstilling med udgangspunkt i en fiktiv case

virksomhed. Det er hensigten, at hovedopgaven med sin problemformulering og sine konklusioner skal give en

realistisk løsningsmodel, der tager udgangspunkt i teorien og derigennem belyser, hvorledes teorien anvendes

under praktiske forhold ved et generationsskifte, der er styret af personlige ønsker fra overdrager og erhverver

kombineret med de økonomiske, juridiske og skatteretslige forhold.

Vi vil gerne rette en stor tak til vores vejleder Henrik Vestergaard, som har været behjælpelig med råd og

vejledning i forbindelse med udarbejdelsen af denne hovedopgave.

God fornøjelse

København, den 13. maj 2013

Poul-Erik Kristensen & Nikolas Wandahl Gloor Niss
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1.2 Problemfelt:

Mange virksomheder i Danmark har oplevet det eller står overfor det i den kommende tid. Et generationsskifte

vil på et eller andet tidspunkt melde sin ankomst. I nogle tilfælde kommer det uforudset på grund af pludselig

opstået sygdom eller død, mens det andre gange har været planlagt i lang tid.

En undersøgelse i forbindelse med publikationen ”Ejerskifte – Din virksomheds fremtid”, lavet af

Erhvervsstyrelsen og trykt i 2008, viser, at der de seneste 10 år (fra 2003-2013) anslået skulle gennemføres

20.000 generationsskifter af familieejede virksomheder.1 I en anden undersøgelse som Erhvervsstyrelsen fik

gennemført i 2009, blev det opgjort, at af de 62 % af mindre virksomheder, der skal generationsskiftes inden

for de næste 10 år, mangler 40 % af de mindre virksomheder en strategi for gennemførelsen af deres

generationsskifte.2 Hvis de 20.000 generationsskifter af familieejede virksomheder i Danmark ikke formår at

planlægge deres generationsskifte ordentligt, risikerer de at gå glip af op imod 1 milliard kroner.3

En undersøgelse4 blandt 289 virksomheder inden for hotel- og restaurationsbranchen, som HORESTA har

gennemført, viser, at omkring hver femte virksomhed overvejede at generationsskifte eller sælge til anden side

inden for en tidshorisont på fem år. I de situationer, hvor der var tale om generationsskifte til et familiemedlem

eller en nær medarbejder, overvejede 16 procent af de adspurgte hoteller at generationsskifte allerede inden

for to år. Generationsskifte i hotelbranchen er derfor ikke et ukendt fænomen, men kan være forbundet med

nogle problemstillinger, som vanskeliggør overdragelsen. Det er især finansieringen af ejendommene, som

skaber svære finansieringsforhold. Den tunge finansieringsbyrde kombineret med finanskrisen og den lave

vækst i hotelbranchen har medført, at kreditinstitutterne er mere tilbageholdende med hensyn til belåning af

ejendommene. En artikel ”Kreditforenings-nej blokerer for generationsskifte på kroen”5, som blev bragt i

Ugeavisen den 1. marts 2012, fremhæver netop finansieringsproblematikken.

Der er i erhvervslivet kommet et større og større fokus på generationsskifte, da det er en vigtig brik i

udviklingen af det danske erhvervsliv, at etablerede virksomheder og selskaber overdrages på fornuftig vis,

hvilket kan ses på relaterede initiativer fra Erhvervsstyrelsen om at øge fokus og samarbejde inden for

området.6

Et generationsskifte omhandler flere forskellige aspekter og berører langt mere end blot overdragelsen af

virksomheden. Et generationsskifte omhandler både de hårde værdier og de bløde værdier i en virksomhed.

De hårde værdier i et generationsskifte vedrører både lovgivning, værdiansættelse, selskabskonstruktioner og

finansiering af overdragelsen. De hårde værdier gør, at der i langt de fleste tilfælde er brug for rådgivning af

1 ”Ejerskifte – Din virksomheds fremtid”, forord, Erhvervs- og byggestyrelsen, 2008.
2 ”Ejerskifteindsats samler 34 stærke organisationer i unikt partnerskab”, www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/508119/5
3 ”Ejerskifte – Din virksomheds fremtid”, Erhvervs- og byggestyrelsen, 2008.
4 ”tendens – Økonomisk analyse fra HORESTA – nummer 1 – marts 2004
5 http://ugeavisen.dk/holsted/kreditforenings-nej-blokerer-generationsskifte-p%C3%A5-kroen
6 ”Ejerskifteindsats samler 34 stærke organisationer i unikt partnerskab”, www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/508119/5
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advokater, revisorer og andre professionelle sparingspartnere. Det lovgivningsmæssige felt dækker både

selskabs-, skatte- og afgiftslov og denne type af lovgivning vil typisk kræve indgående kendskab. Det er derfor

typisk vanskeligt at over- og gennemskue for personer, som ikke har et gennemgående kendskab til området.

De bløde værdier er vigtige at have med i generationsskiftet. Det er essentielt at få klarlagt de personlige

ønsker og økonomiske forventninger, som overdrager og erhverver har til generationsskiftet og det fremtidige

konkurrencegrundlag for virksomheden, samt hvad det medfører af strategiske og ledelsesmæssige

beslutninger, hvor både de interne og eksterne forhold skal vurderes og analyseres. Når selskabet skal

overdrages, skal overdrager have tid til at vænne sig til tanken om at skulle afstå familieselskabet, da der ved

overdragelse af et familiejet selskab ofte vil være følelser involveret, som kan gøre processen sværere for

overdrager.

Når den rette erhverver er fundet, vil det være centralt, at både overdragers og erhververs specifikke ønsker

og forventninger afstemmes og indarbejdes i generationsskifteprocessen, således at generationsskiftet kan

tilrettelægges bedst muligt for at imødegå alle relevante overvejelser og konsekvenser.

Ud fra ovenstående problemfelt er det vores hensigt at belyse, hvorledes et generationsskifte inden for

familien mest hensigtsmæssigt kan planlægges og gennemføres.

1.3 Problemformulering:

1.3.1 Problemstilling:

Hovedopgaven, der som beskrevet i forordet og indledningen omhandler forberedelserne og gennemførelsen

af et generationsskifte, har til formål at afklare følgende hovedproblemstilling:

”Hvilke problemstillinger skal afdækkes ved gennemførelsen af generationsskiftet af "Hotel A/S",

således at generationsskiftet udføres mest optimalt i relation til både erhverver og overdragers

forventninger og (økonomiske) muligheder.”

1.3.2 Undersøgelsesspørgsmål:

For at besvare ovenstående hovedproblemstilling har vi valgt at opstille følgende undersøgelsesspørgsmål,

der skal være med til at belyse de relevante områder i hovedproblemstillingen:

1. Hvilke økonomiske og personlige overvejelser bør erhverver og overdrager gøre sig indledningsvis,

ved planlægningen af det kommende generationsskifte.

2. Hvilke forhold bør indgå ved vurdering af det forretningsmæssige grundlag og modenheden i Hotel

A/S ved et forestående generationsskifte, og hvad viser en analyse af disse forhold.

3. Hvilke omstruktureringsmodeller vurderes at være mest givtige til at etablere den optimale

selskabsstruktur forud for generationsskiftet i Hotel A/S set i forhold til Senior og Junior.
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4. Hvordan skal Hotel A/S værdiansættes, når der er tale om overdragelse mellem familie.

5. Hvilke modeller kan anvendes ved generationsskifte, og hvilken model vil være mest givtig at anvende

ved generationsskiftet af Hotel A/S, herunder finansiering for erhververen.

6. Hvad vil de skattemæssige konsekvenser være ved generationsskiftet for henholdsvis erhverver og

overdrager.

1.4 Afgrænsning:

Et generationsskifte er ikke en udfordring som kun berører aktie- og anpartsselskaber. Det er en udfordring,

som kan blive relevant for alle typer af virksomheder - både de små selvstændige erhvervsdrivende, men også

de store koncerner.

Hovedopgaven tager udgangspunkt i en casevirksomhed i selskabsform, hvorfor vi kun behandler den

gældende lovgivning for aktie- og anpartsselskaber. Vi har derfor valgt ikke at inddrage forholdende for

generationsskifte af privatejede virksomheder, samt selskaber med særlovgivning såsom finansielle

institutioner, landbrug mv. Ved anvendelse af begrebet ”selskab” i hovedopgaven, menes udelukkende danske

aktie- og anpartsselskaber, medmindre andet er eksplicit fremhævet.

Hovedopgaven omhandler primært forholdende ved generationsskifte inden for familieregi, hvor både

overdrager og erhverver er i levende live. Hermed afholder vi os fra at behandle et generationsskifte i

forbindelse med død, da dette er et separat emne, som afviger væsentligt fra hovedopgavens primære formål.

Hovedopgaven sigter mod at behandle de skattefrie omstrukturerings- og generationsskiftemodeller, der

anses for relevante i forhold til casevirksomheden og hovedproblemstillingen. Dermed vil de skattepligtige

omstrukturerings- og generationsskiftemodeller kun blive omtalt perifært i opgaven eller blive inddraget,

såfremt de anses for væsentlige for opgaven.

Hovedopgaven er skrevet med henblik på generationsskifte af et dansk selskab og er rettet mod kapitalejere

og rådgivere, der beskæftiger sig med selskaber inden for Danmarks grænser, hvorfor der i hovedopgaven

også kun vil blive anvendt dansk lovgivning. Vi vil derfor i besvarelsen undlade at inddrage international

lovgivning, medmindre det er nødvendigt til understøttelse af den danske lovgivning.

1.5 Empiri og datavalidering

Empirien, der ligger til grund for hovedopgavens udformning og udarbejdelse, er primært baseret på kvalitativ

empiri, som indeholder relevant skatte- og selskabslovgivning. Dette er underbygget med cirkulærer,

bekendtgørelser og domme indhentet fra bl.a. SKAT samt faglitteratur, herunder undervisningsbøgerne fra

studiet på CBS. Derudover er der indhentet kvalitativ empiri ved informationssøgning på internettet, herunder

artikler, tidsskrifter og publikationer. Af kvantitativ empiri er der udarbejdet et delvist fiktivt regnskab til



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 9 af 113

anvendelse ved den praktiske gennemgang af hovedopgavens emne. Al empiri fremgår af litteraturlisten

bagerst i opgaven.

Den valgte empiri anses for værende tilstrækkelig til at understøtte og udfærdige hovedopgaven samt besvare

de opstillede undersøgelsesspørgsmål under problemformuleringen.

Den anvendte empiri består udelukkende af sekundær data, da empirien er indhentet fra love og

bekendtgørelser samt faglitteratur. Anvendte notater samt andre publikationer er udarbejdet af anerkendte

revisions- og rådgivningsfirmaer. Opgaveskriverne har haft en kritisk tilgang ved indsamling af empirien, og

validiteten samt pålideligheden af den indhentede empiri vurderes at være til stede, idet der primært er tale om

love og bekendtgørelser som nævnt ovenfor.

1.6 Metode:

Formålet med hovedopgaven er at behandle den ovenstående problemstilling og dertilhørende

undersøgelsesspørgsmål ud fra en praktisk tilgang ved anvendelse og gennemgang af relevant teori,

lovgivning, domme og bekendtgørelser. Dette skal underbygge den praktiske udførsel af generationsskiftet

inden for familie ud fra de relevante modeller. Opgaven er opbygget i henhold til nedenstående figur:

Planlægning og strategiske overvejelserAfsnit 3
•Afsnittet skal give læseren et indblik i de strategiske overvejelser, som overdrageren bør gøre sig i forbindelse med planlægningen af

generationsskifteprocessen.

Markeds- og virksomhedsanalyseAfsnit 4
•Der foretages en markeds- og virksomhedsanalyse af Hotel A/S med henblik på at klarlægge forretningsgrundlaget for den fremtidige

virksomhed samt modenheden af selskabet.

OmstruktureringsmodellerAfsnit 5
•Afsnittet skal give læseren et indblik i de relevante omstruktureringsmodeller, der kan anvendes i forbindelse med generationsskifteprocessen

af Hotel A/S.

VærdiansættelseAfsnit 6

•De mulige værdiansættelsesmodeller gennemgås med henblik på en praktisk gennemgang af anvendelsesmulighederne i forbindelse med
generationsskifte og overdragelsen af Hotel A/S.

GenerationsskiftemodellerAfsnit 7
•Afsnittet indeholder en gennemgang af de relevante generationsskiftemodeller til brug for overdragelsen af Hotel A/S. I afsnittet er der en

generel gennemgang af lovgivningen og anvendelsesmulighederne, samt en konsekvensberegning af de enkelte modeller.

Forslag til løsningsmodel af generationsskifte i Hotel A/SAfsnit 8
•Afsnittet præsenterer opgaveskrivernes forslag til en løsningsmodel til generationsskifte af Hotel A/S på baggrund af de foregående afsnit.

KonklusionAfsnit 9
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1.7 Målgruppen:

Hovedopgavens primære målgruppe er revisorer og andre økonomiske rådgivere, der i kraft af deres arbejde

beskæftiger sig med planlægningen og gennemførelsen af generationsskifter, og som derfor ønsker et overblik

over mulighederne for gennemførelsen af et generationsskifte inden for familieregi.

Sekundært henvender hovedopgaven sig til kapital- og virksomhedsejere, som står overfor at skulle

planlægge og gennemføre et generationsskifte af et selskab. Hovedopgaven er tænkt som et arbejdsværktøj

for både erhverver og overdrager til brug ved forberedelsen, før et møde med en revisor eller en anden

rådgiver. I lighed med en potentiel erhverver og overdrager vil øvrige personer såsom studerende, undervisere

og rådgivere med interesse for generationsskifteprocessen falde under den sekundære målgruppe.

Da det forventes, at den primære målgruppe er bekendt med fagudtrykkende, er det derfor tilsigtet, at opgaven

udarbejdes i et fagligt sprog.

2. Casesenariet:

Casesenariet er lavet som en fiktiv virksomhed, der står overfor at skulle gennemføre et generationsskifte.

Casevirksomheden er inddraget i hovedopgaven for at understøtte den praktiske tilgang til vores

problemformulering samt som et supplement til den teoretiske gennemgang af omstrukturering og

generationsskifte.

Gennem anvendelsen af casevirksomheden, og de praktiske illustrationer, forsøger vi samtidig at gøre denne

opgave så anvendelig som muligt for de læsere, som står over for et lignende generationsskifte.

2.1. Casevirksomheden:

I 1994 valgte senior at bygge et hotel i den nordlige del af Bornholm, hvor udsigten til øens smukke klipper og

havet er bedst. Hotellet har siden dets etablering været drevet som et aktieselskab med senior som eneejer.

Hotellet blev oprindeligt opført med 28 værelser, men i 2011 gennemgik hotellet en gennemgribende

udbygning og renovering. Der blev i den forbindelse tilbygget en værelsesfløj med 12 værelser. Tilbygningen

har medført en stigning i antal gæster samt en ekstra stjerne, og Senior er derfor meget stolt af sine 4 stjerner.

Hotellet fremstår i dag som et af Bornholm flotteste og mest veldrevne hoteller.

Senior driver hotellet sammen med en receptions- og bookingchef, fire receptionister, to stuepiger en

restaurationschef, to kokke, tre køkkenmedhjælpere, og fire tjenere på fuldtid, samt et par unge studerende

som i deres fritid også fungerer som tjenere. Ejerstrukturen er som følgende figur illustrerer:
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Figur 1: Selskabsstruktur for Hotel A/S – egen tilvirkning

Driften i Hotel A/S har siden etableringen i 1994 været ganske fornuftig, og selv under den seneste finanskrise

har hotellet haft et tilfredsstillende overskud.

2.2. Senior:

Senior er en ægte og loyal bornholmer, som siden starten af sine tyvere har haft en stor interesse i og passion

for at præge det bornholmske erhvervsliv gennem sin deltagelse i lokale handelsforeninger og det

konservative folkeparti i Rønne. Hans interesse for erhvervslivet startede på Handelsskolen i Rønne, hvor han

fik sin eksamen i 1974. Efter aftjent værnepligt kom han i lære i Handelsbanken i Rønne. Som 30-årig fik han

en ledende stilling i det lokale bankvæsen.

Senior var glad for årene i bankvæsnet, og det havde sammen med sin aktivitet i handelsforeninger og det

politiske liv skabt gode relationer til det øvrige erhvervsliv på øen. Relationer som tilfældigvis førte ham ind på

ideen om at etablere et hotel som følge af den enormt positive udvikling i turisme og overnatninger, som øen

oplevede i starten af 1990’erne.

I kølvandet på kartoffelkuren og skattereformen fra 1986-1993 havde bolig- og grundpriserne oplevet en stor

nedtur. Senior udnyttede derfor muligheden i 1994, hvor regeringen indførte skattelettelser, turismen og

overnatninger forsat udviklede sig positivt, og renten året forinden igen var faldet markant, til at stifte Hotel

A/S, som han siden har drevet som eneejer.

Senior er gift med Fru Senior og sammen har de sønnen Junior, som i dag er 28 år. Senior er fornylig fyldt 58

år, og det er på tide at overveje, hvad der skal ske med Hotel A/S den dag, han ønsker at aftrappe eller

fravælge livet som hotelejer. Han skal derfor nu undersøge og planlægge et eventuelt kommende

generationsskifte. Senior har altid haft en drøm om, at hans hotel skal leve videre i familiens ånd, og det er

særlig heldigt, at han netop finder sin søn som den perfekte kandidat til at videreføre hotellet.

Senior ønsker at fortsætte sit arbejde på hotellet nogle år endnu (5-9 år), men på grund af sin alder, og det

fokus der den seneste tid har været i medierne, rettet mod udfordringerne ved et generationsskifte, vil han

gerne så småt begynde at overdrage den overordnede ledelse til Junior.

Senior

Hotel A/S
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Fru Senior arbejder i Danske Bank i Rønne og har ligesom alle andre ansatte under finansforbundets

overenskomst en særdeles attraktiv pensionsopsparing betalt af arbejdsgiveren.

Hr. Senior har ligeledes en pensionsopsparing fra sin tid i banken, men han var trodsalt kun ansat i

bankvæsnet i ca. 19 år, hvorfor hans pensionsopsparing ikke er tilstrækkelig til at opretholde den livsstil, han

og fruen ønsker, når de når pensionstilværelsen. Senior er derfor interesseret i, at han og konen sikres

økonomisk ved overdragelsen af hotellet.

2.3. Junior:

Junior på 28 år er født og opvokset på Bornholm. Han er søn af Hr. og Fru Senior og har altid haft sin faders

virksomhed, Hotel A/S, tæt på livet. Som ung valgte Junior ligesom sin fader at tage en handelseksamen på

den lokale handelsskole, som dog i mellem tiden havde skiftet navn til Bornholms Erhvervsskole. Junior

satsede på en fremtid i hotelbranchen. Han valgte derfor at videreuddanne sig til serviceøkonom, hvorefter

han tog overbygningen til professionsbachelor i International Hospitality Management. Uddannelsen giver

mulighed for at bestride ledelsesfunktioner i restauranter, hoteller og lignende.

Sideløbende med sine studier arbejdede han på faderens hotel. Han arbejdede mest i weekenderne, men i

ferieperioderne, hvor der var mest travlt, trådte han også til i hverdagene, hvis det var muligt.

Da Junior afsluttede sin professionsbachelor fik han fuldtidsansættelse på hotellet. Senior og Junior har begge

et godt købmandskab, og de er yderst fornuftige. De blev derfor enige om, at hvis Junior en dag skulle

overtage hotellet, ville det være en god ide, at han efter et år søgte arbejde på andre hoteller evt. i udlandet for

at indhente inspiration, som kunne videreføres i Hotel A/S.

Junior er lige vendt tilbage til Bornholm efter at have arbejdet 3 år på et fornemt 5-stjernet hotel i Schweiz og 1

år på et familiehotel i USA. Planen er at Junior skal fuldtidsansættes på faderens hotel igen, og denne gang

sker det med den fornemme titel som hotelchef. Junior har lige siden sine drengeår haft et ønske om at

overtage hotellet efter sin far, men det er først nu rigtig gået op for ham, at det ønske er ved at gå i opfyldelse

med hastige skridt. Derfor er han nødt til at undersøge, hvilke muligheder der er for at overtage hotellet, samt

hvordan det sker mest hensigtsmæssigt.

3. Planlægning og strategiske valg:

Et generationsskifte er forbundet med mange valg. Nogle valg ligger måske lige for og er hurtigt overstået,

mens andre valg er langt svære og kræver god tid og overvejelse. Vigtigheden af et godt planlagt

generationsskifte bliver understreget i en pressemeddelelse fra Erhvervsstyrelsen:
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”Det er et stort problem, hvis virksomhederne ikke forbereder deres ejerskifte. Alene de 20.000 familieejede virksomheder i Danmark
risikerer at tabe 1 milliard kroner på ejerskifte, hvis de ikke planlægger omhyggeligt.7”

Et generationsskifte skal helst planlægges og forberedes grundigt og i god tid. Det er alle parter bedst tjent

med, men i nogle situationer kan en eventuel overdragelse komme uventet som følge af opstået sygdom eller

pludselig død.

Det er vigtigt at selskabsejeren inden gennemførelsen af et generationsskifte gør sig nogle tanker om den

proces, som selskabet skal igennem, og hvad målet med generationsskiftet skal være. Skal virksomheden

sælges til højeste bud, eller er målet, at virksomheden skal drives videre i familien?

”Penge er ikke nødvendigvis det vigtigste element i et generationsskifte. Virksomhedens fortsatte eksistens, dens fremtidige ejerskab
og ledelse samt familiemæssige forhold er ofte mindst lige så vigtige elementer.”8

Der er en række helt centrale spørgsmål, som bør indgå i enhver planlægningsfase af et generationsskifte:

Hvornår skal generationsskiftet ske? Skal virksomheden omstruktureres? Hvem skal overtage virksomheden?

Hvad er virksomheden værd? Hvordan finansieres generationsskiftet? Hvordan ser fremtiden ud? Kan

generationsskiftet optimeres med hensyn til skatter mv.?9

Generationsskiftet afhænger i høj grad af det selskab, der skal generationsskiftes, og derfor er det også vigtigt,

at selskabet er det centrale fokuspunkt. Der ligger nogle muligheder og begrænsninger i selskabet, som skal

klarlægges. Nogle af disse muligheder og begrænsninger relaterer sig til de hårde værdier, såsom

indtjeningsevnen og den økonomiske situation, men også de bløde værdier såsom det fremtidige

forretningsgrundlag og virksomhedens interne struktur skal klarlægges inden et forestående generationsskifte.

De overvejelser, som overdrager skal gøre sig, er derfor typisk en kombination af strategiske valg og

personlige ønsker og forventninger.

I det følgende vil vi gennemgå nogle af de centrale strategiske valg, som er med til at sikre, at

generationsskiftet bliver planlagt og forberedt så godt som muligt.

3.1. Personlig afklaring:

Når der er tale om et generationsskifte, og selskabet er ejet af en person, vil der typisk være nogle følelser

forbundet med overdragelsen. Der er derfor nogle helt personlige afklaringer, som skal være på plads., inden

generationsskifteprocessen kan gå i gang. Den største overvindelse er Seniors valg af, om at selskabet skal

sælges. Derefter er en af de store afklaringer tidshorisonten for, hvornår både selskabet, men også ejeren er

modent til at overdrage selskabet til den nye ejer og/eller ledelse.

7 Pressemeddelelse, Erhvervsstyrelsen, 28.01.2013.
8 Generationsskifte, Grant Thornton, side 4, 1. kolonne.
9 Generationsskifte, Grant Thornton, side 5, 1. kolonne.
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Det er afgørende, at Senior bestemmer sig for, hvordan hans rolle skal være i fremtiden, om han blot ønsker

at træde tilbage fra den daglige drift og derefter være med som ejer i selskabet, eller om han ønsker at træde

helt ud af både drift og ejerskab. Dette har også indflydelse på hvilke modeller, der skal anvendes i forhold til

omstrukturerings- og generationsskiftemodellerne. Det vil være meget problematisk, hvis Senior ikke er klar til

at forholde sig til sin nye rolle, når generationsskiftet er gennemført, da dette både kan påvirke den nye

ledelse, men også have en negativ effekt på resten af selskabet. Det kan i mange sammenhænge være en

god ide, såfremt der er en overgangsperiode, hvor Senior er med til at overdrage selskabet til den nye ledelse,

at opgaverne og ansvaret specificeres, da det vil kræve et åbent og ærligt samarbejde at overdrage ledelsen i

selskabet til den nye ledelse.10

3.2. Tidsperspektivet:

Tidsperspektivet er relevant at tage med under planlægningen af det kommende generationsskifte. I nogle

tilfælde ønsker overdrageren at gå på pension, og dette forudsætter en stillingtagen til tidshorisonten og en

eventuel pensionsopsparing, mens der i andre tilfælde er ønske om en langsom tilbagetrækning. Det er vigtigt

at huske på, at tilpasningsperioden for nogle omstrukturerings- og generationsskiftemodeller ofte strækker sig

over 3-5 år, og skal selskabet trimmes, vil det ofte kræve en længere periode, hvis det skal ske som udbytte

eller gave til børn og børnebørn.

Både de strukturelle og organisatoriske forandringer i selskabet kan kræve en længere forberedelsesperiode.

Sammenholdt med de formelle krav til enkelte omstrukturerings- og generationsskiftemodeller vil det være en

god ide at afstemme forventningerne til tidshorisonten med en professionel rådgiver.

3.3. Valg af arvtager:

Inden gennemførelse af et generationsskifte kan det være en god ide, at Senior får lavet en god markeds- og

virksomhedsanalyse, så han sikrer sig, at selskabet er egnet til et generationsskifte. Når han er afklaret med,

at selskabet skal afstås, og han så har bestemt sig for en tidshorisont, så kommer et af de meget afgørende

spørgsmål. Der skal findes en arvtager, og hvem skal det være? Valget af arvtager har stor indflydelse på

resten af planlægningsfasen og gennemførelsen af generationsskifteprocessen. Som udgangspunkt er der tre

10 Generationsskifte, Grant Thornton, Side 5, 2. kolonne.

Figur 2: exitmuligheder – egen tilvirkning
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exit-muligheder som vist i den følgende figur:11

Hvem Senior ønsker at overdrage til afhænger af flere forskellige faktorer. I overvejelserne om den kommende

arvtager vil der ofte være et personligt aspekt, hvor personlig kemi og relationer kan medvirke til at fastlægge

den nye arvtager.

Inden valget af den nye arvtager bør Senior overveje, hvorvidt denne bestrider de rette kompetencer til at

videreføre selskabet. Ifølge revisionsfirmaet Grant Thornton er en af de vigtigste faktorer ved et

generationsskifte netop den nye ejers lederevner.12

I det følgende vil vi gennemgå de tre typer af arvtager i relation til den videre generationsskifteproces:

3.3.1. Overdragelse til familie:

Ved overdragelse til familie er det ofte ikke hensigten, at virksomheden skal handles til den højeste værdi, da

provenuet ved afhændelsen ofte ligger i baggrunden frem for ønsket om, at virksomheden forbliver i familiens

besiddelse. I et internt notat fra Turismegruppen i Deloitte fremgår dog, at generationsskifte i hotelbranchen

hovedsageligt sker til en arvtager uden for familien. Når der er familie involveret, er der ofte også følelser

involveret. Det er derfor vigtigt, at man tager højde for en række elementer, når man overdrager et selskab

inden for familien. Eksempelvis hvor der er mere end et barn, vil det ofte være relevant at afgøre, om begge

børn skal inddrages i overdragelse og det fremtidige ejerskab af selskabet, eller om det ene barn skal

kompenseres eventuelt via en pengegave.

Ved overdragelse mellem familie er der krav om, at overdragelsen sker på markedsvilkår.13SKAT har fokus på,

at kravet overholdes, da man ved familieoverdragelser ikke kan forudsætte, at der er modrettede interesser

som ved overdragelse mellem to uafhængige parter. Til at sikre værdiansættelsen har SKAT udarbejdet en

række cirkulærer og vejledninger med værdiansættelsesprincipper for eksempelvis goodwill, aktier/anparter og

fast ejendom.14 Der er dog forskel på, om der er tale om overdragelse mellem søskende eller overdragelse til

børn. SKAT sondrer mellem disse, da der som udgangspunkt ikke antages at være interesseforbundne parter,

11Figuren er egen tilvirken, med kraftig inspiration fra ”Ejerskifte – Din virksomheds fremtid”, side 14.
12 Generationsskifte, Grant Thornton, side 5, 2. kolonne, øverst.
13 Generationsskifte, Grant Thornton, side 6, 2. kolonne, øverst.
14 Her hentydes til TSS-cirkulærerne 2000-10, 2000-09, Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, samt Ligningsvejledning 2010-
1;S.F.2.3.2, der er indsat i stedet for 2000-5 cirkulæret.

Exit-muligheder

Ejerskifte til familiemedlem

Ejerskifte til nær medarbejder

Ejerskifte til ekstern køber
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når der overdrages mellem søskende15. Der skal derfor ske en konkret vurdering om interessefællesskab16,

mens der ved overdragelse til børn skal ske værdiansættelse i henhold til værdiansættelsescirkulæret fra

1982.17

Udover kravene til værdiansættelse er der også en række andre muligheder, der bliver aktuelle at overveje,

når der er tale om overdragelse inden for en nærmere defineret personkreds af familie. Efter reglerne i KSL

samt ABL er det muligt at overdrage personligt ejede virksomheder og aktier med succession, hvorved

beskatning ikke bortfalder, men udskydes til et senere tidspunkt. De nærmere regler om succession vil blive

gennemgået i opgavens afsnit 8.

3.3.2 Overdragelse til nær medarbejder

Det er ikke altid muligt at finde en passende arvtager af virksomheden blandt familien. I disse tilfælde kan en

alternativ mulighed være, at en medarbejder egner sig bedre. Det kan være en medarbejder, som hidtidig har

varetaget en lederposition i selskabet, eller som har stor indsigt i produktionen og selskabets daglige drift og

dermed kan videreføre selskabet i den ånd og retning, som den afgående ejer ønsker.

I 2002 blev det muligt for en nærmere afgrænset gruppe af medarbejdere at erhverve en virksomhed eller en

aktiepost via succession.18For at dette er muligt, kræves det, at der er tale om en nær medarbejder, og hertil

kræves det, at reglerne i henholdsvis KSL § 33 C, stk. 12, hvis det er en privatejet virksomhed, der erhverves,

samt ABL § 35, hvis der er tale om erhvervelse af en aktiepost, er opfyldt. En nær medarbejder beskrives i

KSL § 33 C, stk. 12, som:

”En medarbejder, der inden for de seneste 5 år har været beskæftiget i et antal timer svarende til fuldtidsbeskæftigelse i sammenlagt
mindst 3 år i virksomheden.”19

Det er muligt at anvende successionsreglerne på en nær medarbejder ved overdragelse af en andel af en

virksomhed, hvis medarbejderen er defineret som værende nær og inden for de sidste 5 år, første gang

erhvervede en andel af virksomheden.

De nævnte regler giver altså en medarbejder mulighed for at fordele sine 3 fuldtidsbeskæftigede år i

virksomheden udover en periode på 5 år, hvorved det er muligt at have været væk fra virksomheden i en

kortere periode, uden at miste muligheden for at overtage via succession.

15 Se ”G&O”, side 25, samt SKM 2009.358 SR (TfS 2009.738) samt SKM 2007.921 SR (TfS 2008.76)
16 Findes det at der er interessefællesskab, så anvendes TSS-cirkulærerne til værdiansættelse.
17 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.
18 Skattemæssig succession gennemgås i afsnit 8.
19 G&O, side 98, øverst.
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3.3.3 Overdragelse til ekstern køber

Når der er tale om et salg til en ekstern part, er der nogle helt andre faktorer, der bliver relevante at kigge på i

forhold til de foregående to afsnit. Det handler ikke længere om at tilgodese familien eller en nær medarbejder,

men derimod hvad virksomheden er værd. Dette stiller krav til timing, markedsindsigt og de

samfundsøkonomiske forhold, som alle kan spille ind på værdiansættelsen. Overdragelsesprisen reguleres

efter den pris, som køber og sælger kan blive enige om og ikke ifølge værdiansættelsescirkulærerne. Dette

skyldes, at der i en sådan handel med en uafhængig 3. part ikke anses at være tale om interesseforbundne

parter. Det skyldes, at køber ønsker den laveste værdi, mens sælger ønsker den højeste værdi. Det er ikke

kun overdragelsesprovenuet, som i højere grad vil være i fokus. Den bedste køber er ikke kun den, der vil

betale den højeste pris, men det er også den, der vil gå med til de mest favorable vilkår for sælger.20

Disse vilkår kan handle om, hvorvidt selskabet bliver i Danmark, eller om medarbejderne får lov at beholde

deres job. Overvejelserne om Seniors tilknytning til selskabet efter generationsskiftet er også relevant at få

konkretiseret og afklaret med køberen, så overdragelsen – og tiden efter – kan foregå så gnidningsløst som

muligt.

Ved overdragelse af virksomheden til en ekstern køber er det vigtigt, at virksomheden fremstår strømlinet og

effektiv. Det vil derfor være en god ide, at Senior forud for et salg får strømlinet organisationen, og eventuelt

igennem investeringer får optimeret virksomhedens potentiale for at sikre, at denne er på niveau med

markedet og resten af branchen.21 For at sikre det bedste udbytte og det mest hensigtsmæssige salg kan hele

salgsprocessen struktureres i en række faser:22

Figur 3: Salgsprocessen – egen tilvirkning med inspiration fra Ejer- og generationsskifte, Deloitte, side 29.

20 Ejer- og generationsskifte, Deloitte, side 26, afsnit 5.1.
21 Ejerskifte – Din virksomheds fremtid, side 16, 1. kolonne.
22 De 5 faser er hentet fra ”Ejer- og generationsskifte, Deloitte, side 29.

Fase 1:

•Overvejelser vedrørende salgsprocessen, herunder en strategisk analyse af virksomheden og dens
konkurrencemæssige placering.

Fase 2:

•Udarbejdelse af salgsmateriale, herunder alle de data og oplysninger som kan være relevant for en potentiel
køber, samt de nødvendige juridiske dokumenter.

Fase 3:

•Udvælgelse af potentielle købere. Herunder analyser med henblik på at klarlægge de potentielle købere, og
derefter foretage opsøgende kontakt, samt indledende samtaler og forhandlinger.

Fase 4:

•Forhandlinger af tilbud og hovedvilkår, herunder review af værdiansættelse og overvejelser om skat og
transaktionsstruktur.

Fase 5:

•Den endelige gennemførelse af Due Dilligence , færdiggørelse af de juridiske dokumenter samt de endelige
forhandlinger, og kommunikation til eventuelle interessenter.
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3.4 Tiden efter overdragelsen – Pensionist eller bestyrelsesmedlem?:

Det, at man ikke længere er den, der bestemmer i sit tidligere selskab, kan være en svær overvindelse. Derfor

er det vigtigt, at overdrageren inden generationsskifteprocessen gør sig nogle meget konkrete tanker om,

hvordan situationen skal være, når det hele er overstået.

Hvis man vælger at udføre en delvis overdragelse og dermed et glidende generationsskifte, er det essentielt,

at den tidligere ejer er i stand til at fralægge sig ansvaret som daglig leder, såfremt det ligger i aftalen ved den

delvise overdragelse. Indser overdrageren, at han vil have svært ved at tilpasse sig i virksomheden efter

generationsskiftet uden de samme ledelsesbeføjelser, vil det være fornuftigt at foretage et øjeblikkeligt

generationsskifte, hvor hele processen gennemføres på en gang.

Til pensionisttilværelsen kræves, at der findes en eller anden form for pension. Nogle selskabsejere sparer op

ved at konsolidere selskabet via opsparet overskud, men dette er ikke altid hensigtsmæssigt, da der er risiko

for at miste alt ved en konkurs samtidig med, at det kan være uhensigtsmæssigt i en overdragelsessituation,

da selskabet helst skal slankes, så der ikke sker overkapitalisering. Derfor bør overdrageren i god tid overveje,

hvordan han ønsker at spare op til pensionen.23

3.5 Delkonklusion:

Metodikken samt omstrukturerings- og generationsskiftemodellerne afhænger alle sammen af de valg, som

Senior træffer i sin planlægning og forberedelse af generationsskiftet. Det er vigtigt, at planlægning og

forberedelsen er udført ordenligt og i god tid for at sikre den mest hensigtsmæssige gennemførelsen af hele

processen. Ikke mindst tidshorisonten for hvornår både selskabet og Senior er modne til at foretage

generationsskiftet, men også Seniors rolle både før, under og efter generationsskiftet er vigtigt at få klarlagt.

Der skal tages højde for finansieringen afhængig af valget af arvtager, samtidig med at det sikres, at Senior

har mulighed for at sikre sin pension og dermed er i stand til at oprette den livstilværelse efter overdragelsen,

som han ønsker.

Tidshorisonten og planlægningen skal være med til at sikre, at selskabet fremstår så salgsmodent og trimmet

som muligt, at der er foretaget de omstruktureringer, som findes nødvendige, således at det ved

overdragelsen er muligt at foretage en ordentlig værdiansættelse, og selskabet dermed også fremstår mere

interessant for potentielle købere. Ikke kun modenheden, men også valget af omstruktureringsmodellerne er

afhængigt af den valgte metodik og tidshorisonten, da nogle modeller er omfattet af ejertidskrav.

Valget af arvtager spiller ind på valg af værdiansættelsesprincip, men også måden hvorpå hele overdragelsen

skal stykkes sammen med gaver, succession eller blot handelsprovenuet. Fælles for familie og nære

medarbejdere er muligheden for at anvende reglerne om succession, hvorved beskatningen udskydes til

23 Generationsskifte, Grant Thornton, side 7.
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senere. Dette sætter lempeligere krav til finansiering hos køber. Ved salg af selskabet til en 3. part vil der, i

modsætning til familie og nær medarbejder, være tale om almindelig afståelse og derved beskatning for

Senior.

Valget om straksoverdragelse eller glidende overdragelse er nødvendigt at tage med i overvejelserne, da dette

kan have indflydelse på udfaldet af generationsskiftet, og dermed selskabets fortsatte drift. I nogle tilfælde vil

det være nødvendigt, at Senior er med i den nye ledelses opstartsfase for at overlevere den viden, som han

har oparbejdet omkring kunder, produkter, medarbejdere osv.

Alt i alt er det nødvendigt for et godt og vellykket generationsskifte, at hele processen planlægges og

tilrettelægges i god tid, så alle overvejelser og tvivlsspørgsmål kan afklares, og overdragelsen dermed sker så

hensigtsmæssigt som muligt.

4. Markeds- og Virksomhedsanalyse

Et generationsskifte udføres med selskabet i centrum og med henblik på selskabets fortsatte drift. Det er

derfor vigtigt, at man inden gennemførelsen af et generationsskifte foretager en markeds- og

virksomhedsanalyse, så man er sikker på, at grundlaget for selskabets fortsatte drift er til stede.

En gennemgribende analyse af såvel selskabets omverden på makro-, meso- og mikro niveau har dog næppe

en lige så stor værdi og relevans ved et generationsskifte inden for familie, som det ville have, hvis der var tale

om overdragelse til en 3. part. Et af de vigtigste spørgsmål man, som selskabsejer, skal stille sig selv er:

”Ville du købe din egen virksomhed? Er svaret ja, skal du herefter nøgternt vurdere, hvad du selv ville betale, hvis du var i købers
sted?”24.

Vi har valgt at inddrage en markeds- og virksomhedsanalyse for at klarlægge, om der er et forretningsmæssigt

grundlag for reelt at overdrage hotellet fra Senior til Junior. Derudover kan analysen indgå som grundlag til

både junior og senior til formuleringen og udførelse af den fremadrettede forretningsplan for hotellet.

En markeds- og virksomhedsanalyse bør fokusere på to elementer. Det første af de to elementer drejer sig om

den omkringliggende omverden med henblik på afdækning af makroniveauet og dermed det

samfundsmæssige marked samt på mesoniveau, som omhandler konkurrencemarkedet/hotel branchen. Det

andet element drejer sig om virksomheden internt, hvor både styrker og svagheder skal afdækkes.

4.1 Makro miljøet – PEST-analysen

En omverdensanalyse omfatter de samfundsmæssige strukturer, der på den ene eller anden måde kan være

med til at påvirke en virksomheds muligheder eller trusler, når det hele ses i sammenhæng af en SWOT-

24 Ejerskifte – Din virksomheds fremtid, side 15, 2. spalte nederst.
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analyse. For at strukturere en omverdensanalyse af de samfundsmæssige strukturer kan PEST modellen25

passende anvendes, da denne grupperer de væsentligste samfundsmæssige påvirkninger i fire grupper. I det

følgende vil vi gennemgå de muligheder og trusler, som hver samfundsmæssig gruppe har for hotellet.

4.1.1 Political:

Området political dækker over de politiske og lovgivningsmæssige begrænsninger og muligheder, som

påvirker branchen og industrien omkring hoteller og turisme. Politisk set er Bornholm ikke mere styret end

resten af Danmark. Hotelbranchen er heller ikke den branche, der er mest kendt for at være pålagt store

afgifter eller være politisk reguleret.

På grund af den økonomiske krise er der ingen tvivl om, at turismen som helhed i Danmark er på de politiske

dagsordener. Turisme er det femte største eksporterhverv i Danmark. 26 På det punkt halter Danmark dog efter

de øvrige lande omkring os, hvor momsen på hotel og restaurationer er væsentligt lavere, end den er i

Danmark. Derudover er der for erhvervslivet også kun begrænset fradrag for momsen, hvorved

konkurrenceevnen til at tiltrække konferencer mv. begrænses i forhold til de øvrige lande. Det var derfor et

positivt pust, da Liberal Alliance og Dansk Folkeparti tilbage i marts 2012 foreslog at der skulle være fuldt

fradrag på moms på hotel og restauration, samtidig med at Liberal alliance foreslog at sænke momsen til

7%.27

Der har også været nogle politiske tiltag, som desværre har haft en negativ effekt på den danske turisme.

Dette var blandt andet indførelsen af grænsekontrollen på den dansk tyske grænse, som bevirkede, at en tysk

minister sagde, at Dansk turisme skulle boykottes, og en opgørelse i rapporten ”Tourism Flows indbound ind

Denmark” har vist, at der fra 2010 – 2011 var et fald på 2 % af turister fra Tyskland.28 Et andet tiltag, som

trådte i kraft den 1. januar 2011, var, at udbydere af pakkerejser skulle pålægge en skat, som medførte en

gennemsnitlig prisstigning på kr. 200 pr. pakkerejse. Denne ekstra skat har dog ikke haft en påvirkning på det

generelle salg af pakkerejser, da der bare i 2011 var en stigning på 6 % på pakkerejser og billeje.29

4.1.2 Economic & Social:

Økonomisk set er hotelbranchen meget udfordret. Der er typisk store værdier forbundet med driften af et hotel,

ofte i kraft af store ejendomme, men det er ikke kun de enkelte hoteller, som er presset på økonomien. Både

den danske økonomi også resten af verdens økonomi har gennemgået en væsentlig nedgang. Alt sammen

som følge af en lavkonjunktur som har påvirket det meste af verden i væsentlig grad, og som har medført, at

25 PESTEL-modellen er taget fra Exploring Strategy, side 49.
26 Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil styrke turismen, artikel fra Horesta den 3. marts 2012.
27 Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil styrke turismen, artikel fra Horesta den 3. marts 2012.
28 Tourism Flows Indbound in Denmark, side 2 øverst.
29 Travel Retail in Denmark, Euromonitor International, side 1.



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 21 af 113

flere banker i ind- og udland har været nødt til at dreje nøglen om med store tab til følge for bankernes

aktionærer.

Det begynder så småt at gå i den rigtige retning, både når det kommer til forbrugertillidsindekset, men også

Danmarks vækst målt på BNP. Nationalbanken forventer en mindre fremgang på 0,8 % på Danmarks BNP i

2013, mens man venter en stigning på 1,7 % i både 2014 samt 2015.30 Den stærke krone i Danmark i 2011

har dog medvirket til, at Danmark er et interessant land for især svenskere at feriere i. Så det er ikke kun

økonomien i Danmark, som påvirker turismen. I lige så høj grad er vi afhængige af, at folk i Tyskland, Norge

og Sverige er villige til at rejse til Danmark og holde ferie. Ifølge Turismens Vækstråd bestod ca. 49 %, af de

samlede overnatninger i 2011 af udenlandske besøgende.31

I en markedsanalyse lavet af Euromonitor International fra november 2012 fremgår det, at recessionen ikke

har ret kraftig påvirkning på, hvorvidt danskerne tager på udenlandsferier eller ej. De nævner, at folk alligevel

bruger penge på udenlandsferie, selvom de måske vil er nødt til at låne penge til ferien. De påpeger dog, at

især vejret i Danmark har kraftigt påvirkning på, om folk tager ud og rejser. Så det, at vintergraderne i

2010/2011 var væsentligt under gennemsnittet sammenholdt med, at juli32, som er den mest anvendte

feriemåned, var hårdt ramt af regn, har medvirket til en stigning på 2 % udenlandsrejser i 2011. Det er dog

ikke så skidt, at udenlandsrejserne er steget med 2 %, når det sammenholdes med, at de indenlandske rejser i

samme periode også er steget med 2 %.33Analysen ”Tourism Flows domestic in Denmark” påpeger dog, at

man ikke bør forvente et fald i antal af indenlandske rejser, såfremt der skulle opstå endnu en nedtur i den

globale økonomi, da de rejsene stadig vil tage på rejser, dog blot benytte billigere overnatningsmuligheder.

Selvom tallene målt på antal af rejser og antallet af gæster er stigende for 2011, så betyder det ikke

nødvendigvis, at dette medfører en øget indtjening for hotellerne. Kun er omkring 50 % af de danske hoteller

formår at skabe overskud i 2011, og dette er på niveau med 2010, mens det er en stigning på næsten 8 % i

forhold til 2009. 34 Det er dog de små hoteller med 0-9 ansatte, som har det hårdest, mens det er de hoteller

med 10-50 ansatte som klarer sig bedst.35

Den sociale påvirkning må nok vurderes til at være relativt lav på valg af ferier. Både tøj, bil og mobiltelefoner

er forbrugsgoder, der alle har en kraftig signalværdi til en persons omgangskreds, og dermed er der også en

kraftig social påvirkning, når en forbruger skal vælge af de nævnte forbrugsgoder. Derimod er en ferie ikke i

lige så høj grad påvirket af den sociale opfattelse, da der ikke kigges skævt til, om man tager til Italien,

Tyskland, Grækenland eller Danmark. Tværtimod er folk generelt blevet mere miljøbevidste, og det spiller da

30 Pressemeddelelse fra National Banken den. 20. marts 2013, i forbindelse med 1. kvartalsoversigt 2013.
31 Turismens Vækstråd, Status for turisterhvervet, 2011, side 4.
32 Jf. analysen Tourism Flow Outbound in Denmark, holder 24% af danskerne ferie i juli måned.
33 Tourism Flows domestic in Denmark, side 1, 1. punkt under Headlines.
34 Analyse af hotelbranchen, Deloitte, side 12, figur 7.
35 Analyse af hotelbranchen, Deloitte, side 14, figur 9.
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også ind på valget af rejser, om det skal foregå til lands, vands eller i luften. De stigende benzinpriser og

generelt priserne på brændstof må formodes at have en indflydelse på valget af transportmiddel til ferien.

4.1.3 Technological:

Den teknologiske udvikling har ikke den store direkte påvirkning på hotelbranchen. Dog sætter udviklingen

inden for indretning krav til vedligeholdelse og restaurering, og dermed følger også krav til den teknologiske

udvikling på hotellerne. Ønsker man at have forretningskunder til kurser eller konferencer, skal man have

trådløst internet på alle værelserne, så gæsterne er i stand til at bruge deres bærbare computere og Ipads til

at arbejde på.

Der er nogle minimumkrav, som de enkelte forbrugere stiller til et hotel, de ønsker at booke, men den

teknologiske udvikling inden for hotelbranchen er ikke af en sådan art, at den er afgørende i forhold til det at

drive et hotel. Den teknologiske udvikling især med internettet har dog haft enorm betydning i forhold til det

med at ”sælge” hotellet til kunderne. I marts 2001 skrev Michael Porter en artikel i Harvard Business Review,

om netop hvilken påvirkning internettet ville have. Internettet har ikke kun en negativ påvirkning ved at åbne

markedet op, således at det er langt nemmere for kunderne at søge flere hoteller, men det påvirker også

positivt ved at give hotellerne mulighed for at påvirke sine egne leverandører, da det er nemmere at finde

producenter og leverandører.

4.2 Industrien – Porters 5 Forces:

”Porters 5 Forces” er en model der er designet til at undersøge den konkurrencemæssige omverden på

mesoniveau. Det handler om at undersøge de interessenter og påvirkninger, der er med til at styre den

konkurrencemæssige situation, i dette tilfælde, i hotelindustrien. Når konkurrencesituationen er klarlagt, er det

muligt at træffe valg, der optimerer den konkurrencemæssige situation for at sikre forretningsgrundlaget og

den fremtidige drift af hotellet. Porters 5 Forces tager udgangspunkt i fem påvirkninger, der både er positivt

eller negativt med til at regulere konkurrencesituationen. Disse fem påvirkninger fremgår af den følgende figur

og vil blive gennemgået i det følgende:
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Figur 4: Porters 5 Forces – Kilde: Exploring Strategy, side 55.

4.2.1 Hotelbranchen generelt:

Hotelindustrien er defineret som hoteldrift, hvoraf den primære drift består af salg af overnatninger til

hovedsageligt to typer af kunder, henholdsvis private turister og rejsende samt til erhvervskunder, hvor det

drejer sig om enkelte overnatninger eller større arrangementer såsom kurser eller konferencer. Udover salg af

overnatninger m.v. er der tilhørende subsidiære services såsom restaurant. Hotelindustrien er kendt ved, at

der generelt i Danmark er mange hoteller i varierende prislejer, dog er markedet domineret af store

internationale hotelkæder, som kæmper om markedsandelene.36 Dette betyder, at udbuddet som

udgangspunkt er stort, men at det kan blive svært for mindre hoteller at overleve, da hotelkæderne bliver

større og etablerer hoteller på forskellige niveauer.

4.2.2 Truslen fra nye konkurrenter:

Muligheden for at etablere et hotel og dermed blive en ny spiller i hotelindustrien kan lade sig gøre relativt

nemt, men det kræver, at man kun ønsker at etablere et lille hotel, eventuelt et Bed & Breakfast. Ønsker man

at etablere et større hotel, vil det typisk være forbundet med store investeringer i grunde og ejendomme.

Derudover er der store udgifter forbundet med indretning af hotellet og ansættelsen af personale. Det kræver

derfor typisk, at man er relativ kapitalstærk, da bankerne på nuværende tidspunkt er meget tilbageholdende

med udstedelse af lån, og man derfor ikke kan forvente at få hele hotelprojektet finansieret. Dertil kommer

også, at hotelbranchen på nuværende tidspunkt er meget hårdt presset, hvor det som nævnt kun er ca. 50 %

af hotellerne i Danmark, som formår at skabe overskud i regnskabet.37 At hotelbranchen er hårdt presset på

baggrund af den økonomiske krise vil også være med til at sænke interessen for hotelindustrien for mulige nye

36 Jf. “Hotels & Motels in Denmark”, side 2, nederst.
37 Analyse af hotelbranchen, Deloitte, side 12, figur 7.
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konkurrenter. Den økonomiske krise er formentlig kun midlertidig, og der kommer positive forecasts for

fremtiden. På baggrund af de store investeringer som er forbundet med etableringen af et hotel, må truslen fra

nye konkurrenter antages at være relativt let til moderat afhængig af størrelsen af hotel, man ønsker at

etablere.

4.2.3 Kundernes forhandlingskraft:

Kunderne i hotelindustrien kan opdeles i 3 grupper, henholdsvis private rejsende og turister, erhvervsfolk samt

konference- og kursusvirksomhed. Internettet er med til at øge kundernes adgang til informationer om både

produkter og leverandører. Det bliver altså i højere grad nødvendigt for den erhvervsdrivende at fremstå med

et godt brand udadtil, da det ikke længere kun er nok at differentiere sig på prisen. Især de nye pris-portaler på

internettet, hvor hoteller bliver sammenlignet på pris og niveau, er medvirkende til, at det i langt højere grad er

nødvendigt at differentiere sig på beliggenhed, service, og faciliteter.

Kunderne i den danske hotelindustri bestod i 2011 af 86 % fritid- og ferie gæster og 14 %

erhvervsgæster.38Gæsterne som individer har ikke en stærk forhandlingsstyrke, da det at tabe en enkelt gæst

eller en familie ikke i høj grad påvirker hotellets økonomi. Det, der kan tale for, at gæsternes

forhandlingsstyrke er forhøjet, er den økonomiske krise, og da turisterhvervet i Danmark står for en stor del af

den samlede omsætning i Danmark, så kan et fald i den generelle efterspørgsel efter hoteller øge den enkelte

gæsts forhandlingsstyrke.

Kundernes forhandlingskraft er på baggrund af ovenstående fastsat til let-moderat, fordi gæsterne har let

adgang til informationer om service og pris. Der er ikke store omkostninger forbundet ved at skifte mellem

hotellerne, og den pressede økonomiske situation i verden, som medfører mange røde bundlinjer i den danske

hotelindustri gør, at den enkelte gæst bliver mere og mere værd for hotellerne.

4.2.4 Truslen fra substituerende produkter:

Typerne af substituerende produkter i forhold til hotelindustrien antages at være alternative typer af

overnatningsmuligheder såsom camping, autocampere, moteller samt overnatning hos familie og venner.

Hvor stor truslen fra substituerende produkter er, skal ses i forhold til den enkelte gæsts økonomiske forhold.

Skifteomkostninger ved at gå fra et hotel til et af de substituerende produkter er i nogle tilfælde billigere, mens

den i andre tilfælde er dyrere. En overnatning hos familie og venner eller overnatning på en campingplads i telt

vil nok være billigere end at booke et hotelværelse. Det helt centrale produkt, altså muligheden for

overnatning, dækkes ved brug af det billigere produkt, men det er så her, at hotellet har sine subsidiære

produkter, såsom restaurant, spa, og fitness, som skal være med til at nedbringe truslen fra dette

substituerende produkt.

38 Hotels & Motels in Denmark, figur 3, side 10.
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Truslen fra substituerende produkter anses for værende moderat, da der er mange muligheder for

substituerende produkter, hvoraf nogle er billigere, og nogle vil være dyrere, og skifteomkostningerne ved at

benytte et produkt frem for et andet er meget varierende afhængigt af, om man går op i klasse eller ned i

klasse.

4.2.5 Leverandørernes forhandlingskraft:

Den største leverandør inden for hotelindustrien må antages at være personalet. Både tjenere, stuepiger,

piccoloer og ledere. Disse personalegrupper er et af de vigtigste elementer for at få et godt hotel, da

hotelgæster ofte ønsker at få en god service. Hvis servicen ikke har været i orden, så er det ikke noget som

gæsterne fortæller videre til venner og familie, og dermed forsvinder en af de bedste reklamer, nemlig den

personlige anbefaling. Udover personalet er der også leverandører såsom grundejere eller udlejere, bygnings-

og indretningsarkitekter, elektronik udbydere samt møbelfirmaer.

I forhold til grund- og ejendomsudlejere er der den mulighed for hotellet, at det kan ekspandere bagudrettet,

således at hotellet ikke lejer sig ind i ejendommen, men derimod selv ejer og driver ejendommen, så

nedbringes denne leverandørs forhandlingsstyrke naturligvis markant.

Også indretning af værelser og fælles arealer samt anvendelsen af elektronik til styring af driften i et hotel er

essentiel. Hotellets klasse signaleres ofte igennem indretning, og derfor er det også meget vigtigt, at de rette

materialer og leverandører anvendes, hvilket øger deres forhandlingskraft. Kundernes ønske om at kunne

booke online osv. stiller krav til teknologien, som anvendes af hotellet og dermed også til leverandørerne.

Internettet udvider markedet og dermed antallet af potentielle leverandører, hvorved gennemsigtigheden øges

og nedbringer leverandørernes forhandlingskraft.

Leverandørernes forhandlingskraft ansættes på baggrund af ovenstående til moderat, da personalet i en

servicevirksomhed har en stor forhandlingskraft - ikke som individer, men som en samlet enhed. Derudover er

der leverandører af ejendomme og grunde, som kan nedbringes ved bagudrettet integration fra hotellet,

hvorved deres forhandlingsstyrke er afhængig af hotellets kapital og bankernes villighed til udlån. Til slut er der

leverandører af bl.a. møbler og teknologi, hvor især internettet er med til at nedbringe deres

forhandlingsstyrke, da internettet giver adgang til mange leverandører og dermed øger udbuddet.

4.2.6 Rivaliseringen blandt eksisterende virksomheder:

Den samlede konkurrence og dermed rivaliseringen blandt de eksisterende virksomheder i hotelindustrien i

Danmark må anses for værende moderat. Der er relativt lave indgangsbarrierer, afhængig af hvordan man

vælger at skrue sin virksomhed sammen. Det er derfor muligt for mindre hoteller at komme ind på markedet

uden store kapitalindskud, mens etableringen af store hoteller vil kræve meget kapital. Samtidig er

konkurrencemarkedet i Danmark præget af mange store internationale hotelkæder, hvoraf 11 af disse
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hotelkæder sidder på næsten 45 % af markedsandelene i den Danske hotelindustri39. Dertil kommer så, at der

udover de store internationale hotelkæder findes mange små- og mellemstore hoteller, som er mere eller

mindre selvstændige. På Bornholm er der dog kun relativt få store hotelkæder repræsenteret, herunder

Radisson Blu, mens de resterende hoteller er små og mellemstore private hoteller.

Som supplement til de traditionelle hoteller er det også i udpræget stil blevet mere moderne at udbygge

virksomhederne med restauranter, kasinoer osv. Dermed er det muligt for hotellerne at sælge pakkeløsninger,

hvor det ikke kun er overnatning, men eksempelvis hvor fri morgenmad eller middag er inkluderet i prisen.

Konkurrencemæssigt er det ikke længere nok at konkurrere på prisen, men det kræves i højere grad, at

hotellerne kan differentiere sig ved at udbyde restaurant, spa, fitness eller en helt speciel beliggenhed.

Serviceniveauet og dermed personalet er en kæmpe forudsætning for at kunne konkurrere i hotelindustrien.

4.3 Virksomhedsanalyse – Hotel A/S

Vi har indtil videre foretaget en analyse af den samfundsmæssige omverden, som har indflydelse på Hotellets

handlemuligheder. Derudover har vi set på hotelbranchens situation særligt med fokus på de

konkurrencemæssige forhold inden for branchen. For at opnå en overordnet forståelse af Hotel A/S og dets

interne og eksterne interessenter anvendes Interessentmodellen.

4.3.1 Interessenter:

Hotel A/S har ligesom alle andre virksomheder en række interessenter, som i mere eller mindre grad har

interesse i virksomheden, dens målsætning og strategiske overvejelser. Det er derfor vigtigt for Hotel A/S at

identificere alle interessenter i relation til virksomheden for at rangordne dem efter deres betydning og

indflydelse og tilgodese de interessenter, som er særligt vigtige for virksomheden. Dertil er det vigtigt for

Senior og Junior at være opmærksom på, at de to ikke nødvendigvis er de eneste interessenter, som har en

interesse i et eventuelt generationsskifte/ejerskifte af Hotel A/S.

Interessentmodellen kan anvendes til at identificere de interessenter40, som har en relation til Hotel A/S. En

visuel fremstilling af Interessentmodellen med en opdeling af Hotel A/S’ interne og eksterne interessenter

illustreres i figur 5.

39 Travel Accomodation in Denmark, tabel 6, side 4+5.
40 ”Interessent” skal i denne sammenhæng forstås som en person, en økonomisk eller juridisk enhed, en organisation eller lignende,
som interagerer enten direkte eller indirekte med Hotel A/S og som gensidigt påvirker hinanden.
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Figur 5: Eksempel på visuel fremstilling af Interessentmodellen for Hotel A/S41

4.3.2. Interne interessenter:

Ledelse/ejere/medarbejdere:

I Hotel A/S er der i alt 21 ansatte, når Junior er tiltrådt sin stilling som hotelchef. Senior er hoteldirektør og ejer

af virksomheden, og han har et rigtigt godt forhold til sine medarbejdere, hvoraf de fleste efterhånden har

været en ansat i mange år på hotellet. Senior varetager dagligt virksomhedens økonomiopgaver, men som

følge af hans naturlige talent inden for godt købmandskab samt hans gode forbindelser, er det også senior

som har den daglige kontakt til mange af leverandørerne.

Junior har som nævnt været ansat på hotellet sideløbende med sine studier. Efter studierne var han

fuldtidsansat et års tid, inden han drog ud i den store verden for at indhente inspiration og erfaring, som han

kunne videreføre i Hotel A/S. De øvrige medarbejdere i Hotel A/S var rigtige glade for at arbejde sammen med

Junior, og de glæder sig til, at han tiltræder som hotelchef. De har alle vist, at det lå i kortene, at Junior en dag

ville overtage virksomheden samt den daglige ledelses fra Senior, selv om det ikke var et emne, som hverken

Senior eller Junior havde drøftet i offentligt medhør, men hvornår det eventuelt ville ske, vidste de ikke noget

om.

Senior og Junior har i forbindelse med deres drøftelser om overdragelsen og Juniors ansættelse som

hotelchef spekuleret over, hvornår de skal fortælle de øvrige ansatte på hotellet om planerne for det

kommende generationsskifte. Ved et generationsskifte er det vigtigt at inddrage medarbejderne i mere eller

mindre grad, således at ejerskiftet og den nye ledelse ikke kommer bag på dem. Det er derimod en god ide,

hvis medarbejderne føler, at de har været med i processen eller i det mindste kender processen. Senior og

41 ”Grundlæggende Erhvervsøkonomi” (kapitel 1) – Ove Hedegaard m.fl.
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Junior er derfor blevet enige om, at så snart de endelige planer for generationsskiftet er faldet på plads, vil de

informere medarbejderne om planerne og tidshorisonten herfor.

4.3.3. Eksterne interessenter:

4.3.3.1 Organisationer:

I Danmark, herunder Bornholm, findes en række organisationer, hvis formål er at fremme turismen i Danmark.

Organisationerne markedsfører Danmark som et godt feriemål i både indland og udland, og effekten af

markedsføringen kan eller bør i princippet have en positiv indvirkning på Hotel A/S omsætning. Senior har

naturligvis en interesse i, at disse organisationer støttes privat og offentligt, så de har de bedste

forudsætninger for at nå deres mål. Særligt de organisationer, som bidrager til Bornholms synlighed, er

interessante for Senior og Hotel A/S, og her er ”Destination Bornholm” en stor medspiller, når det vedrører

markedsføring af Bornholm. ”Destination Bornholms” vision er, at gæsterne skal komme hele året – og komme

igen, og igen, og igen osv. Udover ”Destination Bornholms” mange markedsføringskampagner, har foreningen

også en internetside, hvor interesserede kan læse om f.eks. Bornholm, transport, seværdigheder og

overnatningsmuligheder, og Senior meget interesseret i, at netop hans hotel opnår synlighed gennem

foreningens aktiviteter. Senior ønsker derfor et tæt samarbejde med og godt forhold til ”Destination Bornholm”

og andre lignende organisationer for at støtte deres arbejde i at fremme turismen på Bornholm og derigennem

opnå synlighed og de bedste forudsætninger for at drive virksomheden på Bornholm. Et generationsskifte i

Hotel A/S er dog sandsynligvis ikke af særlig interesse for disse organisationer, og det er derfor umiddelbart

ikke nødvendigt at inddrage eller oplyse dem om generationsskiftet, men blot at bevare det gode samarbejde

med dem.

4.3.3.2 Långivere:

Da Senior stiftede virksomheden tilbage i 1994 var han nødt til at optage et lån hos Bank A/S samt et

realkreditlån. Senior har været kunde hos Bank A/S i mange år, og han kender de fleste ”gamle” medarbejdere

i banken fra sin tid som bankmand. Bank A/S har naturligvis en interesse i virksomhedens økonomiske

forhold, men også de strategiske overvejelser, da de normalt er forbundet med en ændring i risici for låntager

og långiver. En ændring i ejerforholdet kan have indflydelse på, hvordan banken vurderer virksomheden og

deres risiko som långiver, og det er derfor helt naturligt, at Hotel A/S inddrager Bank A/S ved planlægningen af

det kommende generationsskifte.

4.3.3.3 Myndigheder:

Som tidligere nævnt investerer den danske stat i forskellige tiltag, som skal bidrage til at fremme turismen i

Danmark. Det gøres blandt andet gennem økonomisk støtte til foreninger som Wonderful Copenhagen og

Destination Bornholm, som anvender midlerne på markedsføringskampagner, projekter,

markedsføringsmateriale osv. Den offentlige støtte til disse foreninger og andre relevante organisationer har
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derfor indirekte indflydelse på omsætningen i og synligheden af Hotel A/S. (MONSEN). Hotel A/S er dog blot

et af mange hoteller på Bornholm og i Danmark. Myndighederne har derfor ikke en specifik interesse i præcis

Hotel A/S, men derimod hotelbranchen som helhed.

4.3.3.4 Leverandører:

Senior har som tidligere nævnt ofte den daglige kontakt til leverandørerne som følge af hans naturlige

købmandsskab og gode forbindelser. Hotel A/S har svært ved at konkurrere mod de store hotelkæder, hvad

angår stordriftsfordele, men Senior har alligevel formodet at skabe gode relationer til sine leverandører

gennem årene. I den forbindelse opnår han ofte rabatter. Junior er ligesom sin fader rigtig god til at skabe

gode relationer, men han har endnu ikke stiftet bekendtskab med virksomhedens leverandører. Planen er

derfor, at når Junior tiltræder som hotelchef, skal han opbygge en god relation til leverandørerne.

4.3.3.5 Kunder:

Hotel A/S driver hotel og restaurant. Restauranten har åbent året rundt og er ikke forbeholdt hotellets gæster,

men er derimod åbent for alle. Restauranten er populær på øen og er velbesøgt af øens beboere samt

hotellets gæster. I tilknytning til restauranten er der et selskabslokale med plads til ca. 60 gæster, som ofte

anvendes ved større selskaber f.eks. i forbindelse med fødselsdage, konfirmationer, bryllupsdage og

firmamiddage. Selv om hotellet stort set kun har fået pæne kommentarer fra overnattende gæster, så har de

kun få stamgæster. Det er hovedsageligt forretningsfolk fra København og Jylland. Derimod oplever hotellet

en masse nye gæster hvert år, og på trods af den seneste finanskrise, har de ikke oplevet et fald i antallet af

overnattende gæster. Restauranten derimod har gennem årene opbygget en fast og loyal kundeskare. Der er

især blandt bornholmerne nogle meget loyale gæster, som besøger restauranten op til flere gange om

måneden. Derudover er der en række bornholmske virksomheder, som år efter år vælger at holde deres

julefrokost og øvrige middage på hotellets restaurant. Senior har et godt forhold til disse virksomheder, det har

resten af personalet på restauranten også, men Senior kender mange af erhvervslederne privat fra sin tid i

banken og de forskellige foreninger, han har været aktiv i. Senior er overbevist om, at disse stamkunder

kommer igen og igen på grund af den gode mad og den fantastiske oplevelse de får, hver gang de besøger

restauranten, men måske kan især erhvervsledernes venskab til Senior også have en betydning for deres

loyalitet. Senior og Junior har derfor aftalt, at Junior skal introduceres og opbygge et professionelt venskab til

disse erhvervsledere, og når tiden er moden, skal erhvervslederne ligeledes informeres om det kommende

generationsskifte. I samme forbindelse er det aftalt, at Junior lige gør opmærksom på, at ejerskiftet ikke vil

påvirke ”venskabsrabatten”.

4.3.3.6 Konkurrenter:

På Bornholm er der en række andre privatejede hoteller af omtrent samme størrelse som Hotel A/S, samt

nogle mindre privatejede hoteller med mellem 1-10 ansatte. Derudover er der et par store hoteller, som indgår
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i samarbejdet med kendte hotelkæder. Hotel A/S’ konkurrenter er naturligvis interesserede i en tilfredsstillende

profit og en stærk konkurrenceevne. Konkurrenterne holder derfor ofte øje med nye tiltag hos de andre hoteller

på øen for ikke at miste fodfæstet i konkurrencen om kunderne. Det er tiltag som åbning af en restaurant,

wellness-center, swimmingpool og øvrige ombygninger, som konkurrenterne særligt er opmærksomme på. Et

generationsskifte i Hotel A/S vil derfor egentlig ikke have den store interesse for Hotel A/S’ konkurrenter. Øen

er dog ikke ret stor, og rygterne spredes jo hurtigt, så der er enkelte af konkurrenterne, som er bekendt med,

at Junior har været i udlandet for at indhente erfaring, som han kan videreføre i Hotel A/S. Disse konkurrenter

er der meget opmærksomme på, at de skal holde et skarpt øje med nye tiltag af enhver art i Hotel A/S, når

Junior er tiltrådt som Hotelchef. Senior og Junior bør derfor overveje, hvordan de vil implementere nye tiltag,

som Junior har med i baggagen fra udlandet, og dermed øge konkurrenceevnen i forhold til konkurrenterne.

4.4 SWOT-analyse:

Som opsamling på markeds- og virksomhedsanalysen, der er en gennemgang af den interne og eksterne

omverden af Hotel A/S, er hovedpunkterne samlet i en SWOT-analyse. SWOT-analysen er et udtryk for de

styrker og svagheder, der er konstateret internt i Hotel A/S, mens den ligeledes er udtryk for de muligheder og

trusler, der er konstateret i den eksterne omverden.

Styrker Svagheder
- De ansatte har mange års erfaring på Hotel A/S.
- Senior har ejet Hotel A/S længe og har oparbejdet gode

forbindelser på Bornholm.
- Senior har et godt købmandsskab.
- Junior har relevant uddannelse og efterfølgende erfaring

fra udlandet.
- Hotel A/S har et godt produktudbud, og kan bl.a. levere

pakkeløsninger.
- Restauranten er velbesøgt, har mange faste kunder og et

godt omdømme.
- Junior har i en lang periode været deltidsansat i Hotel A/S

og kender derfor driften indefra.
- Hotel A/S har en god økonomi og stabil indtjening.

- Hotellet har mangel på stordriftsfordele.
- Der er ikke fuld udnyttelse af kapaciteten.
- Hotellet har en stor andel af fremmedfinansiering.
- Hotellet har høje lønomkostninger til mange ansatte.
- Hotellet er ikke ret omstillingsparat, da der er mange faste

udgifter til driften.

Muligheder Trusler
- En mild vinter kan bidrage til øget besøgstal på Bornholm.
- Nyt færgeforlig der kan imødegå efterspørgslen i

sommerperioden.
- Øget fokus på de gastronomiske oplevelser på Bornholm.
- ”Destination Bornholms” samt øvrige foreninger der

massivt markedsfører Bornholm som turistmål.
- Stærkt konkurrencemiljø kan bidrage til vækst og

nytænkning.
- Høje adgangsbarrierer for nye konkurrenter.
- Positive forventninger til den globale økonomi i fremtiden.
- Internettet som markedsplads og salgsvindue.

- Lav økonomisk vækst truer indtjeningen.
- Vejret har en kraftig påvirkning på antallet af danskere

som rejser til udlandet.
- Transporten til- og fra Bornholm kan være en

begrænsning.
- Store internationale hotelkæder dominerer markedet.
- Mange substituerende produkter som kan levere

samme hovedydelse, overnatning.
- Lettere adgang til informationer og konkurrenter via

internettet, og derfor øget prispres pga. øget
markedsgennemsigtighed.

- Der er svære finansieringsforhold for hoteller.
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Som det fremgår af SWOT-analysen, overgår styrkerne i Hotel A/S svaghederne. At hotellet har en lav

omstillingsparathed med mange faste omkostninger til driften opvejes af den ellers gode og stabile indtjening

samt Seniors evne til at indgå gode aftaler med leverandører som følge af hans gode købsmandsskab og

store netværk. I kraft af hårdt arbejde fra flere bornholmske organisationer er Bornholm blevet massivt

markedsført, og dette medfører øget interesse for Bornholm som feriedestination. Danmark har generelt

markeret sig på det gastronomiske verdenskort, herunder flere bornholmske kokke og restauranter. Hotel A/S

har også fokus på den gastronomiske oplevelse som supplement til hoteldriften, og dette er med til at øge

hotellet position på konkurrencemarkedet blandt de øvrige hoteller. Til trods for at de store hotelkæder

generelt udgør en trussel mod de små og mellemstore hoteller, bl.a. som følge af stordriftsfordele, formår

Hotel A/S at bevare en stærk konkurrenceevne med tilfredsstillende profit.

I forbindelse med generationsskiftet ligger Hotel A/S i en konkurrencemæssig position som gør det interessant

for Junior at overtage driften. En trussel mod dette er dog de dårlige finansieringsforhold, der er forbundet med

hotelbranchen, da det ofte kan være svært at opnå finansiering gennem banker og kreditinstitutter. Senior og

Junior er derfor nødt til at være opmærksomme på de forskellige finansieringsmuligheder, der er i forbindelse

med generationsskiftet.

5. Omstruktureringsmodeller:
Hensigten med omstruktureringsmodellerne er at foretage nogle strukturelle ændringer, såsom at opdele et

allerede eksisterende selskab i flere selskaber eller at stifte en holdingstruktur.

Anvendelsen af omstrukturering bør overvejes i den planlæggende fase, hvor man må vurdere, om selskabet

har den rette struktur, eller om det vil være gavnligt for generationsskifteprocessen, at selskabsstrukturen

ændres via omstrukturering. Vurderingen bør tage udgangspunkt i de konkrete ønsker om ejerstruktur og

fremtidig drift, som overdrageren og erhververen måtte have i relation til selskabets fremtid. I overvejelserne

omkring brugen af omstruktureringsmodeller bør der også tages hensyn til hensigtsmæssigheden af de

muligheder inden for skat og finansiering, der relaterer sig til ændringen af selskabets struktur. Derudover vil

der også være en række forretningsmæssige begrundelser for, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at

foretage omstrukturering af et selskab før et forestående generationsskifte. Disse ovenstående områder bør

eventuelle rådgivere drøfte med selskabet ejer, og vi vil i det følgende komme nærmere ind på, hvorfor man

bør overveje dette, inden man indleder generationsskifteprocessen.

En forretningsmæssig overvejelse kunne være opsplitning af selskabet i flere mindre selskaber. Dette kunne

være med baggrund i, at kun en del af selskabet ønskes overdraget eller for at skærpe opmærksomheden på

de enkelte forretningsområder. Ved at opdele forretningsområderne i separate selskaber og dermed øge fokus
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på de enkelte forretningsområder, vil det også blive mere gennemskueligt for aktuelle eksterne købere, og

selskabet vil dermed fremstå mere købsvenligt.

I relation til skatten vil en omstrukturering også kunne foretages med udgangspunkt i en skattefri

omstrukturering. Dette skal dog ikke tages i den bogstavelige forstand, hvor skatten bortfalder, men det skal

forstås således, at overdragelsestidspunktet for omstrukturering forskydes i forhold til beskatningstidspunktet.

Dermed vil beskatningen ved eksempelvis en skattefri aktieombytning først forfalde ved en eventuel afståelse

på et senere tidspunkt. På den måde sikres det, at det ikke nødvendigvis er et spørgsmål om finansiering, som

er skyld i, at det ikke er muligt at gennemføre en omstrukturering. De likvider, som skulle være anvendt til

betaling af skatten, vil derimod kunne anvendes i selskabet og dermed være med til eventuelt at udbygge

driften.

Vi er på baggrund af oplysningerne om Senior og Junior nødt til at tage højde for, at Junior ikke har den

fornødne kapital til at finansiere hele generationsskiftet af Hotel A/S, mens Senior ikke har den fornødne

kapital til at betale beskatningen ved almindelig afståelse af Hotel A/S. Vi er derfor nødt til at se på de

relevante omstruktureringsmodeller, der kan være med til at sikre en hensigtsmæssig gennemførsel på

baggrund af de ønsker og muligheder, som Senior og Junior har.

5.1 Aktieombytning

5.1.1 Beskrivelse af modellen:
Aktieombytning er en meget anvendt model til stiftelse af en holdingstruktur. I princippet handler det om, at de

ejede aktier eller anparter i driftsselskabet, i dette tilfælde i Hotel A/S, indskydes i et nystiftet eller etableret

selskab som apportindskud. Som vederlag for dette apportindskud modtager den indskydende kapitalejer, i

dette tilfælde Senior, et vederlag i form af anparter eller aktier i det modtagende selskab. På den måde

overgår Senior fra at være kapitalejer i Hotel A/S til at være kapitalejer i det nystiftede selskab, Senior Holding.

Dette er illustreret i den følgende figur:

Figur 6: Aktieombytning af Hotel A/S - egen tilvirkning.
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Ved at senior nu er kapitalejer i Holding ApS, er det nu Holding ApS, der er kapitalejer i Hotel A/S, og der er

dermed stiftet en koncernstruktur mellem Holding ApS og Hotel A/S.42 Det kan medføre en række fordelagtige

muligheder at stifte ovenstående holdingstruktur - både finansielt og forretningsmæssigt.

Af finansielle årsager kan nævnes, at det giver en række muligheder i forbindelse med slankning af det

oprindelige selskab, men også i forbindelse med en senere afståelse af driftsselskabet43. Ved stiftelsen af en

holdingstruktur opstår muligheden for at udlodde skattefrit udbytte fra Hotel A/S til det nye Holding ApS. For at

udlodde skattefrit udbytte forudsættes det, at det nyetablerede holdingselskab har en ejerandel på minimum

10 %, hvorved der vil være tale om datterselskabsaktier.44 Via muligheden for skattefrit udbytte, er det også

muligt at slanke selskabets balance inden et generationsskifte eller en overdragelse, hvorved

finansieringsbyrden for den potentielle erhverver bliver væsentlig mindre. Man undgår derved et

overkapitaliseret driftsselskab, som vil være svært at afhænde på grund af for høj en pris.

Rent forretningsmæssigt har det de fordele, at man, ved at etablere holdingstrukturen og anvende muligheden

for skattefri udlodning af udbytte, kan foretage en risikobegrænsning af driftsselskabet. Når likviderne

udloddes fra datterselskabet til holdingselskabet, minimeres risikoen for tab via driften i datterselskabet, og

pengene vil dermed ikke være tilgængelige for Hotel A/S’ kreditorer ved en eventuel konkurs.

5.1.2 Lovgivning og betingelser:

Den lovmæssige hjemmel til at foretage en aktieombytning er bygget på fusionsdirektivet 90/434/EØF samt

2005/19/EF af 17. februar 2005 og indarbejdet i fusionsskatteloven samt ABL § 36. Det er dermed ABL § 36,

som er grundlaget for at udføre en aktieombytning. Aktieombytningen er mulig ved, at den erhvervsdrivende

kapitalejer ombytter sine aktier eller anparter i driftsselskabet mod aktier/anparter i det nye selskab og en

eventuel kontant udligningssum. Der er tre muligheder for aktieombytning, henholdsvis den skattepligtige og

den skattefrie aktieombytning, hvoraf den skattefrie ombytning kan foretages med eller uden tilladelse fra

SKAT. I det følgende vil både den skattepligtige samt de skattefrie metoder til aktieombytning blive

gennemgået. Fokus vil dog ligge på de skattefrie, da disse findes relevante i forhold til opgavens

problemstilling samt de to personer i casesenariet.

5.1.3 Skattepligtig aktieombytning:

En aktieombytning sidestilles, i skattemæssig forstand, med afståelse af aktierne eller anparterne. Der vil

derfor som udgangspunkt opstå beskatning ved aktieombytningen, og Senior vil derfor blive beskattet45 af en

eventuel avance af de kapitalandele, han afstår til det nystiftede holdingselskab.

42 Jf. SEL § 6 jf. SEL § 7.
43 Skattefri afståelse af aktier forudsætter min. 10 % ejerskab jf. ABL § 4A, og kan derved afstås skattefrit jf. ABL § 8.
44 Skattefrit udbytte er muligt jf. SEL § 13, stk. 1, nr. 2, jf. ABL § 4A og 4B.
45 Beskatningen vil ske som almindelige aktieindkomst, som nævnt under opgavens afsnit 8.
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At aktieombytningen sidestilles med afståelse af kapitalandele betyder, at kapitalejeren bliver stillet overfor en

ofte ikke ubetydelig beskatning, som han vil være forpligtig til at betale. Dette vil ofte være en hindring for

mange kapitalejere, som ønsker at udføre en aktieombytning. Man har derfor jf. ABL § 36 muligheden for at

udføre en aktieombytning skattefrit, hvorved beskatningen ved aktieombytningen udskydes.

5.1.4 Skattefri aktieombytning:

Muligheden for skattefri aktieombytning har hjemmel i ABL § 36 samt FUSL §§ 9-11, der giver mulighed for at

forskyde selve ombytningstidspunktet fra beskatningstidspunktet, hvorved selve aktieombytningen sker med

skattemæssig succession. Den skattemæssige anskaffelsessum i driftsselskabet overføres dermed til

anskaffelsessummen i det nye holdingselskab, som er det modtagende selskab.

Helt centralt for aktieombytningen er det, at de aktier, som ønskes ombyttet via skattefri aktie-ombytning, er

omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 1. Er aktierne omfattet af ABL § 1 kan en skattefri aktieombytning

gennemføres på to måder, nemlig med ansøgning til SKAT jf. ABL § 36, stk. 1 + stk. 3 eller uden ansøgning til

SKAT jf. ABL § 36, stk. 6, 1. pkt. Hjemlen til den skattefrie aktieombytning findes altså i ABL § 36, stk. 3, men

der er opstillet en række generelle betingelser for, at en skattefri aktieombytning med eller uden tilladelse er

mulig:

- De implicerede selskaber i aktieombytningen skal være omfattet af begrebet: ”selskab i en

medlemsstat jf. artikel 3 i direktiv 90/434/EØF. Hertil hører også selskaber, der er hjemmehørende i

lande udenfor EU, men hvor selskabets konstruktion mv. kan siddestilles med danske aktie- eller

anpartsselskaber.

- Det erhvervede selskab skal opnå majoriteten af stemmerne i driftsselskabet, og derudover skal

vederlaget for de ombyttede aktier erlægges i aktier eller anparter, samt en eventuel kontant

udligningssum.46

- Der er et tidskrav, som foreskriver at aktieombytningen efter ABL § 36, stk. 1-3, skal gennemføres

inden for 6 måneder fra den første ombytningsdag.47 Det er dog muligt at opnå dispensation for 6

måneders fristen. Derudover er det ikke muligt at foretage en skattefri aktieombytning med

tilbagevirkende kraft.

- Aktieombytningen skal ske til handelsværdi og dermed vederlægges i form af aktier/anparter samt en

eventuel kontant udligningssum, som svarer til værdien af de ombyttede aktier.48

46 ABL § 36, stk. 2.
47 ABL § 36, stk. 4 – Hertil kan nævnes, at den første ombytningsdag, er den dag hvor tilbuddet om ombytning af aktierne første
gang fremstilles af det erhvervende selskab.
48 ABL § 36, stk. 6
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En ikke uvæsentlig forudsætning er, at de implicerede kapitalandele repræsenterer en værdi. Dette skyldes, at

såfremt kapitalandele er værdiløse, kan der ikke erlægges et vederlag, og dermed opretholdes kravet i ABL §

36, stk. 2 ikke. Kravet om opnåelse af stemmemajoriteten i det ombyttede selskab, Hotel A/S, udelukker dog

ikke udførelsen af en spaltning umiddelbart efter aktieombytningen49, hvilket ofte vil være relevant som

kombinationsmodel ved et generationsskifte.50 De ovenstående punkter er generelle krav, der er gældende

ved skattefri aktieombytning med og uden tilladelse.

5.1.5 Skattefri aktieombytning med tilladelse:

Den erhvervsdrivende kan vælge, hvorvidt han ønsker at foretage den skattefrie aktieombytning efter de

subjektive- eller de objektive regler. Muligheden for at gennemføre den skattefrie aktieombytning efter de

subjektive regler, altså med tilladelse fra SKAT, fremgår af ABL § 36, stk. 1. Når omstruktureringen

gennemføres efter de subjektive regler, så er der en yderligere betingelse, der skal overholdes udover de

generelle betingelser nævnt under afsnit 6.1.4. Denne betingelse er:

- Der skal indsendes en ansøgning51 til SKAT om tilladelse til gennemførelse af den skattefrie

aktieombytning. Denne tilladelse skal indeholde en forretningsmæssig begrundelse for, hvorfor den

skattefrie aktieombytning er nødvendig.52

Udover ansøgningen til SKAT med den konkretiserede forretningsmæssige begrundelse så forudsættes det,

at aktionæren er fuldt skattepligtig til Danmark i forbindelse med afståelsen af aktierne i den skattefrie

aktieombytning. 53 Ved ansøgning om tilladelse til at gennemførelse af den skattefrie aktieombytning er det

essentielt, at den forretningsmæssige begrundelse for omstruktureringen konkretiseres således, at det klart og

tydeligt fremgår, hvorfor det er vigtigt. SKAT er forpligtet til at foretage et subjektivt skøn ved hver ansøgning,

hvor den konkrete situation skal vurderes. En manglende konkretisering af gennemførelsen af eventuelt et

generationsskifte og vigtigheden af den aktuelle omstruktureringsmodel kan medføre et afslag på tilladelsen.54

Af SKM.2008.255.LSR fremgår det, at man gav afslag på ansøgningen, da man ikke fandt, at der var konkrete

nok oplysninger om de aktuelle planer og dispositioner. Hvis man derimod formår at konkretisere behovet og

det forventede udfald af omstruktureringen, som det ses anført i SKM.2007.807.DEP, så vil det være muligt at

opnå tilladelse til at gennemføre den skattefrie aktieombytning, hvis denne konkret gavner et fremtidigt

generationsskifte bl.a. ved at gøre det muligt at finansiere overtagelsen og dermed sikre virksomhedens

49 I SKM.2003.118, blev der givet tilladelse til en skattefri aktieombytning efterfulgt af en skattefri ophørsspaltning, da dette bl.a. ville
lette et senere generationsskifte, samt likviditetsmæssig tilpasning til driften.
50 Muligheden for efterfølgende spaltning fremgår af ABL § 36, stk. 2, 2. pkt.
51 Ansøgningen kan godt indsende for en juridisk person, der endnu ikke stiftet, og forudsætter derfor ikke at den juridiske person
ved ansøgningen eksisterer. Jf. Generationsskifte og omstrukturering, side 2009 + ligningsvejledning 2010-1, S.D.1.1.1.
52 ABL § 36, stk. 1.
53 Generationsskifte og omstrukturering side 204, samt TfS 1997 704 LR.
54 Her henvises til SKM.2005.167.ØLR, hvor der gives afslag pga. ansøgningen ikke var konkretiseret nok.
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fortsatte drift. Udover generationsskifte, så vil også hæftelsesbegrænsning i relation til driftsselskabet være en

medvirkende faktor til, at en ansøgning godkendes.55

Det er ofte svært at afgøre, hvornår der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for udførelsen af den

skattefrie aktieombytning, men denne vurdering skal foretages i relation til den enkelte situation og det enkelte

selskab.56 EF domstolen afsagde tilbage i 1997 en dom i ”Leur-Bloem sagen”, der afgjorde, at der var et

retskrav på en skattefri aktieombytning. Der er dog én meget væsentlig forudsætning for, at man kan foretage

en skattefri aktieombytning, nemlig at den ikke foretages som led i- eller et forsøg på skatteunddragelse eller

skatteundgåelse jf.:

”Af EF-domstolens dom af 17. juli 1997 i Leur-Bloem sagen (SU 1997, 257) fremgår, at direktivet skal fortolkes på den måde, at den
skattepligtige har et retskrav på tilladelse til omstrukturering omfattet af direktivet, medmindre. . .skatteunddragelse er hovedformålet

eller et af hovedformålene med omstruktureringen.”57

Der er ingen regler, der begrænser, hvornår man må gennemføre en skattefri aktieombytning, og man er

derfor ikke begrænset til at foretage denne ved regnskabets udløb eller i nær tilknytning hertil som ved

eksempelvis en skattefri virksomhedsomdannelse. Som tidligere nævnt under de generelle betingelser, afsnit

.1.4, så vil der ofte være en frist på 6 måneder fra den første ombytningsdato til at gennemføre den skattefrie

aktieombytning58. Ønsker man at gennemføre flere omstruktureringer, såsom en skattefri aktieombytning

efterfulgt at en skattefri ophørsspaltning, bør dette ansøges samtidig for at undgå en efterfølgende annullering

af tilladelsen. I praksis vil det dog ofte ikke være svært at overholde tidsfristen.

En af fordelene ved de subjektive regler er, at de udarbejdede papirer mv. vedrørende aktieombytningen ikke

skal fremsendes til skattemyndighederne. Derudover er der heller ikke et 3-årigt holdingkrav forbundet med

aktieombytningen som der ellers er ved brug af de objektive regler jf. ABL § 36, stk. 6. Holdingkravet betyder

at de erhvervede kapitalandele i datterselskabet, ikke må afstås af holdingselskabet.

Det ses dog ofte i praksis, at SKAT i forbindelse med tilladelsen opsætter en række vilkår, hvor af der ofte vil

være et krav om en 3-årig anmeldelsespligt59 ved væsentligt ændrede forhold efter aktieombytningen. Der vil

ofte være vilkår om en 3-årigt ejertidsperiode, hvor aktierne i datterselskabet ikke må afstås. Ændring af en

aktieklasse til flere aktieklasser, eller omvendt, anses som udgangspunkt for værende et væsentligt ændret

forhold, ligesom yderligere omstruktureringer og kapitalnedsættelser/forhøjelser også skal anmeldes til

55 Dog er det ikke ubegrundet en altid gældende vej til accept, jf. SKM.2005.167.ØLR.
56 Den juridiske vejledning – 2013-1, C.D. 6.3.4 Subjektive betingelser for en skattefri aktieombytning
57 SKM 2007.807 DEP - http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1714019
58 Herunder at vederlaget i forbindelse med aktieombytningen skal være ydet inden for de 6 måneder jf. Generationsskifte og
omstrukturering, side 206, afsnit 8.2.5.3.
59 Anmeldelsespligten skal sikre at alle oplysninger kommer til skattemyndighedens kendskab, samt at alle konkrete
ændringer/oplysninger bliver vurderet.
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skattemyndighederne, da dette i nogle tilfælde kan sidestilles med afståelse.60 Overholdes de stillede vilkår

ikke, vil dette føre til en annulleret tilladelse, hvorved den skattefrie aktieombytning bliver skattepligtig.

En fordel ved at anvende den skattefrie aktieombytning med tilladelse efter ABL § 36, stk. 1+3 er, at man i

tilfælde af konkurs eller likvidation inden for den 3-årige periode ikke vil blive skattepligtig af aktieombytningen.

Den aktionær, som ombytter sine aktier i datterselskabet, vil blive omfattet af fuld succession på aktierne, da

aktionærens skattemæssige position på de overdragne aktier ved ombytningen overføres til de aktier, der

erhverves som vederlag. Dette gælder både anskaffelsestidspunktet, anskaffelsessummen samt

anskaffelseshensigten.61

5.1.6 Skattefri aktieombytning uden tilladelse:

Skattefri aktieombytning uden tilladelse er muligt i henhold til ABL § 36, stk. 6, 1. pkt. Dette er en ændring i

forhold til tidligere62, hvoraf det ikke var muligt at gennemføre den skattefrie aktieombytning, såfremt man ikke

havde en forretningsmæssig begrundelse.

Selvom man ikke længere behøver den forretningsmæssige begrundelse, og det nu er muligt at foretage den

skattefrie aktieombytning uden tilladelse fra SKAT, så er der opsat en række værnsregler, som supplerer de

generelle betingelser nævnt under afsnit 6.1.4. De betingelser, som er gennemgået under afsnit, 6.1.4 samt

6.1.5, vedrørende skattefri aktieombytning, er derfor stadig gældende, dog er den forretningsmæssige

begrundelse, som nævnt, ikke længere et krav. Der er opstillet en række værnsregler i forbindelse med

skattefri aktieombytning uden tilladelse, og disse fremgår af ABL § 36, stk. 6.

- Værdien af vederlaget, som aktier samt en eventuel kontant udligningssum, skal svare til

handelsværdien af de ombyttede aktier.63

- Der er et opstillet et holdingkrav, der gør at de erhvervede kapitalandele i datterselskabet ikke må

afstås de første 3 år fra ombytningstidspunktet.64

- Aktionærer, der har bestemmende indflydelse i det erhvervede selskab, jf. LL § 2, ombytter aktierne i

dette selskab med aktier i et selskab, der er hjemmehørende på Færøerne eller i Grønland, en stat,

der er medlem af EU/EØS, eller en stat, som har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med

Danmark.65

60 Kapitalejerne skal vederlægges i henhold til samme aktieklasse som de indskød ved ombytningen jf. TfS 1997, 446 LR. samt
Generationsskifte og Omstrukturering side 228, nederst.
61 Generationsskifte og omstrukturering, side 236+237.
62 Jf. ABL § 36, stk. 6+7 kom til i 2009, da man ved lov nr. 525 af 12. juni 2009 ophævede ABL § 36A.
63 Jf. ABL § 36, stk. 6, 2. pkt.
64 Jf. ABL § 36, stk. 6, 3. pkt.
65 Jf. ABL § 36, stk. 6, 6. pkt.
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- Når man anvender muligheden for skattefri aktieombytning uden tilladelse, så skal man senest

samtidig med indsendelsen af selvangivelsen, give skattemyndighederne besked om at man har

deltage i en aktieombytning efter reglerne i ABL § 36, stk. 6. Derudover skal man også, som det

erhvervende selskab, give skattemyndighederne besked, senest 1 måneder efter afståelsen, såfremt

man afstår aktier nævnt under ABL § 36, stk. 3.66

Andet punkt ovenfor vedrørende holdingkravet på 3 år er indsat for at sikre, at holdingselskabet ikke

umiddelbart efter gennemførelsen af den skattefrie aktieombytning sælger aktierne i datterselskabet. Man

ønsker derfor at imødegå truslen om skatteunddragelse eller skatteundgåelse, da datterselskabet kan sælges

skattefri i henhold til ABL § 8, jf. ABL § 4A. Bryder man derfor holdingkravet og afstår aktierne inden for den 3-

årige periode fra ombytningstidspunktet, vil den skattefrie aktieombytning blive skattepligtig, og aktionæren vil

blive beskattet som ved almindelig afståelse. Det er dog muligt at søge om dispensation fra denne regel. Det

forudsætter dog, at der foreligger en forretningsmæssig begrundelse for det efterfølgende salg.

Skattepligten kan dog indtræde grundet andre omstændigheder end den frivillige afståelse af aktierne. Da der

er tale om objektive regler, når der foretages skattefri aktieombytning uden tilladelse, så vil afståelse samt det,

der sidestilles med afståelse, udløse beskatning. Hertil kan nævnes, at både konkurs/tvangsopløsning,

likvidation, visse vedtægtsændringer, kapitalnedsættelse, bytte og tilbagesalg til udstedende selskab

sidestilles med afståelse og medfører skattepligt af aktieombytningen. Skulle nogle af disse nævnte tilfælde

indtræde i perioden op til 3 år efter den skattefrie aktieombytning, vil det medføre beskatning. Forventes det, at

et af ovenstående tilfælde skulle ske, vil det være anbefalelsesværdigt at anvende ombytning med tilladelse,

da dette vil medføre fritagelse fra beskatning jf. SKM.2010.210.SR.

I lighed med aktieombytning med tilladelse, så udelukker en skattefri aktieombytning efter de objektive regler

ikke muligheden for at foretage efterfølgende omstruktureringer. Det er derfor også med denne metode muligt

at foretage en kombination af en skattefri aktieombytning efterfulgt af evt. en skattefri ophørsspaltning jf. ABL §

36, stk. 6, 4.-5. pkt.

5.1.7 Valg af aktieombytningsmodel:

Valget af aktieombytningsmodel afhænger i høj grad af Seniors ønsker samt hans økonomiske muligheder.

Vælges en skattepligtig aktieombytning vil det blive sidestillet med afståelse af de oprindelige aktier i Hotel

A/S, hvilket udløser beskatning på hovedaktionær niveau.

Derfor anbefales det ikke, at der anvendes en skattemæssig aktieombytning, men derimod at Senior anvender

en af de skattefrie aktieombytninger. Valget mellem de to skattefrie modeller bør træffes på baggrund af

Seniors fremtidsplaner. Hvorvidt det skal ske med eller uden tilladelse afhænger af, om det vurderes, at der er

66 Jf. ABL § 36, stk. 7.



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 39 af 113

en forretningsmæssig begrundelse. Senior og Hotel A/S opfylder reglerne til aktieombytning med tilladelse, og

vi vil derfor anbefale dette, da Senior herved opnår størst mulig frihed fremadrettet og dermed ikke er

begrænset af holdingkravet. Skulle der indtræde konkurs, vil det ikke medføre, at Senior bliver skattepligtig af

den oprindelige skattefrie aktieombytning.

5.1.7.1 Seniors skattemæssige konsekvenser:

I og med at aktieombytningen foretages skattefrit med tilladelse, vil Senior ikke blive skattepligtig af

ombytningen til Senior Holding ApS, da dette sker med succession, hvormed Senior Holding ApS indtræder i

Seniors skattemæssige position, herunder både skattemæssige- anskaffelsestidspunkt, anskaffelsessum samt

anskaffelseshensigt.67

5.1.7.2 Selskabernes skattemæssige konsekvenser:

Senior havde før aktieombytningen en aktiekapital i Hotel A/S på DKK 1.00.000, der var indskudt ved stiftelsen

tilbage i 1994. Anskaffelsessum på DKK 1.000.000 overføres efter den skattefrie aktieombytning til Senior

Holding ApS, som derefter har en anskaffelsessum på DKK 1.000.000.

Senior Holding ApS succederer i Seniors skattemæssige position og overtager aktierne i Hotel A/S.

På baggrund af Senior Holding ApS’ kapitalandele i Hotel A/S, er disse to selskaber nu omfattet af definitionen

på en koncern jf. SL § 5, nr. 18, jf. SL §§ 6+7. Dette bevirker også, at Senior Holding ApS efter

aktieombytningen vil være sambeskattet med Hotel A/S i henhold til SEL § 31, stk. 1.

5.2 Spaltning:

5.2.1 Beskrivelse af modellen:

Spaltning er en anderledes omstruktureringsform, som adskiller sig fra de øvrige omstruktureringsmodeller68

ved, at det ikke er muligt at danne en holdingstruktur ved spaltning. Derimod gør spaltning det muligt at

opsplitte et allerede eksisterende selskab i flere mindre dele. Der sker en vandret opdeling af det oprindelige

selskab, hvorved der dannes et eller flere søsterselskaber.

Spaltning er reguleret i FUSL kapitel 4 og definitionen på en spaltning i medfør af FUSL fremgår af FUSL §
15a, stk. 2, 1. pkt.:

”Ved spaltning forstås den transaktion, hvorved et selskab overfører en del af eller samtlige sine aktiver og passiver til et eller flere
eksisterende eller nye selskaber ved i samme forhold som hidtil at tildele sine selskabsdeltagere aktier eller anparter og eventuelt en

kontant udligningssum.”

Ved spaltning sker et apportindskud af aktiver og passiver, og som modydelse modtager kapitalejeren nye

anparter, aktier samt en eventuel kontant udligningssum. Aktierne eller anparterne tildeles kapitalejeren i det

67 Generationsskifte og omstrukturering, side 237, øverst.
68 Her tænkes på aktieombytning samt tilførsel af aktiver
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oprindelige driftsselskab, og dermed er det Senior, som ved en spaltning af Hotel A/S, vil opnå anparter eller

aktier i det nystiftede datterselskab til Hotel A/S. Selve spaltningstransaktionen er illustreret i figur 6 herunder.

Figur 7: Spaltning af Hotel A/S – egen tilvirkning

Spaltning kan ske som henholdsvis ophørsspaltning og grenspaltning. Ophørsspaltning er i

princippet hvor det oprindelige selskab, Hotel A/S, ophører med at eksistere, mens aktiver og

passiver overdrages til to eller flere modtagende selskaber. Grenspaltning medfører, at det

oprindelige selskab, Hotel A/S, fortsat eksisterer, mens der blot overføres en gren af det oprindelige

selskab til et eller flere modtagende selskaber.

5.2.2 Lovgrundlag og betingelser:

Den skattepligtige spaltning er reguleret i SEL § 5, stk. 4 og kan ligeledes udføres efter reglerne i

selskabslovens kapitel 15 vedrørende fusions og spaltning, mens den skattefrie spaltning har hjemmel i FUSL

§ 15a, samt FUSL § 15b.

5.2.3 Skattepligtig spaltning:

Den skattepligtige spaltning medfører realisationsbeskatning, da overdragelsen sidestilles med afståelse.

Dette er i henhold til SEL § 5, stk. 4, hvor en skattepligtig ophørsspaltning sidestilles med selskabets ophør og

afståelse af selskabet, og aktiver og passiver, der er i behold hos selskabet, opgøres til handelsværdierne.

Dette medfører ydermere at selskabsejeren, i dette tilfælde Senior, vil blive beskattet efter reglerne i LL § 16A,

stk. 1 omhandlende beskatning og udlodning af likvidationsprovenu. Ovenstående er ikke hensigtsmæssigt, da

Senior ikke har likviditet til at betale skatten, og da Senior kun vil modtage kapitalandele i de modtagende

selskaber, vil det give et likviditetsmæssigt pres.

Ved en skattepligtig grenspaltning vil Senior, der er kapitalejeren, blive beskattet, som om han har afstået en

del af selskabet efter reglerne i ABL. Dette betyder, at en given avance på kapitalandelen vil blive beskattet

med 27 % af de første DKK 48.300 og dernæst 42 % af alt over de DKK 48.300.69 Dette vil ligeledes som

ovenstående medføre et likviditetsmæssigt pres på Senior. Da Senior jf. casesenariet ønsker at begrænse

69 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=393181, herunder LL § 16A, samt PSL § 4.



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 41 af 113

skattebetalingen så meget som muligt, vil de skattepligtige spaltningsformer ikke være hensigtsmæssigt i

denne situation.

I praksis er den skattepligtige spaltningsform heller ikke meget anvendt, og opgavens fokus vil derfor også

være rettet med de skattefrie spaltningsmetoder, der vil være gennemgået i de følgende afsnit.

5.2.4 Skattefri Spaltning

Som modsvar til de skattepligtige spaltninger er der en række bestemmelser i fusionsskattelovens kapitel 4, §§

15a samt 15b, som gør det muligt at gennemføre skattefri spaltning og dermed udskyde

beskatningstidspunktet fra spaltningstidspunktet, og dermed vil beskatningen først falde på et senere

tidspunkt. Da der er tale om skattefri spaltning, er det ikke et spørgsmål om, at skatten fuldstændig bortfalder,

men da det/de modtagende selskaber succedere i den skattemæssige position af det indskydende selskab, så

overtager de den skattemæssige- anskaffelsessum, anskaffelsestidspunkt samt anskaffelseshensigt for

aktiverne. Det medfører ligeledes, at det modtagende selskab overtager de skattemæssige afskrivninger samt

nedskrivninger jf. FUL § 8, stk. 1. De skattemæssige afskrivninger og nedskrivninger er dog afgrænset til at

omfatte de modtagne aktiver i forbindelse med spaltningen.

I lighed med den skattepligtige spaltning er det også muligt ved en skattefri spaltning at udføre henholdsvis en

skattefri ophørsspaltning eller en skattefri grenspaltning. Som med de øvrige omstruktureringsmodeller er det

muligt at gennemføre en skattefri spaltning både med og uden tilladelse fra SKAT. Der er en række særegne

betingelser forbundet med både skattefri spaltning med- og uden tilladelse, men ligeledes er betingelserne

også differentieret i forhold til, om det er en grenspaltning eller en ophørsspaltning.

De generelle betingelser for gennemførelse af en skattefri spaltning omfatter:

- Ved spaltning af et selskab har selskaberne adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2,

når såvel det indskydende selskab som det modtagende selskab er omfattet af begrebet selskab i en

medlemsstat i artikel 3 i direktiv 2009/133/EF og ikke ved beskatningen her i landet anses for en

transparent enhed.70 Dette omfatter ligeledes danske aktie- og anpartsselskaber.

- Der skal ske overførsel af aktiver og passiver fra det indskydende selskab til det modtagende selskab.

- Aktionærerne i det indskydende selskab skal modtage vederlag i form af aktier/anparter i det

modtagende selskab, samt en eventuel kontant udligningssum, svarende til handelsværdien af de

overførte aktiver og passiver.

- Selskabsdeltagerne må ikke modtage vederlag, der medfører formueforrykkelse blandt disse.71

70 FUSL § 15a, stk. 1, 1. pkt.
71 FUSL § 15a, stk. 2.
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I henhold til de ovenstående betingelser har aktionærerne i det indskydende selskab mulighed for selv at

afgøre, hvorledes de ønsker at få de nyerhvervede aktier/anparter i det nyerhvervede selskab fordelt. Der er

kun krav om at én af de oprindelige kapitalejere skal modtage de nyerhvervede kapitalandele. Dermed er det i

praksis muligt, at der ved to oprindelige kapitalejere, kun vil være én fremadrettet, da den anden bliver købt ud

i forbindelse med spaltningen. Der er dog et væsentligt forhold i forbindelse med vederlæggelsen, nemlig at

der ikke må ske formueforrykkelse blandt selskabsdeltagerne, hvilket kun er relevant, såfremt der er mere end

én selskabsdeltager. Dette betyder, at vederlæggelsen skal ske i henhold til værdien af deres hidtidige

ejerskab i det indskydende selskab.72 Dette betyder, at såfremt parterne før spaltningen ejede 60/40, så skal

der ske vederlæggelse i forholdet 60/40 i forbindelse med spaltningen.

En kontant udligningssum beskattes altid i henhold til FUSL § 15b, stk. 4, 3. pkt., men det er spaltningstypen,

der afgør beskatningen. Hvis der er tale om en ophørsspaltning, skal de modtagende aktionærer beskattes,

som var der tale om salg af aktier til 3. mand, hvorved det er de gældende regler i ABL, der skal følges.73 Er

der derimod tale om en grenspaltning, så skal en eventuel kontant udligningssum beskattes som udbytte.74

Såfremt ovenstående betingelser ikke overholdes, vil det medføre omgørelse af den skattefrie spaltning,

hvorved spaltningen vil blive gjort skattepligtig.

I det følgende vil skatte fri spaltning med tilladelse, herunder både gren- og ophørsspaltning blive

gennemgået, hvorefter skattefri spaltning uden tilladelse, herunder både gren- og ophørsspaltning vil blive

gennemgået.

5.2.5 Skattefri spaltning med tilladelse:

Skattefri spaltning med tilladelse er muligt jf. FUSL § 15b, jf. FUSL § 15a, stk. 1. For skattefri spaltning med

tilladelse er der yderligere en meget central betingelse, der er gældende både ved grenspaltning samt ved

ophørsspaltning. Det gælder, at:

- Der skal anmodes om tilladelse hos SKAT. Denne anmodning skal indeholde en forretningsmæssig

begrundelse. Dette skyldes, at SKAT skal sikre, at den skattefrie spaltning sker i en forretningsmæssig

henseende og ikke som led i eller forsøg på skatteunddragelse eller skatteundgåelse.75

Den helt centrale betingelse er, altså i lighed med øvrige skattefrie omstruktureringsmodeller med tilladelse, at

den forretningsmæssige begrundelse ligger til grund for den skattefrie spaltning. Som det fremgår af FUSL §

15a, stk. 2, er der også i relation til skattefri spaltning med tilladelse hjemmel til, at SKAT fastsætter en række

vilkår i deres tilladelse, som skal sikre den forretningsmæssige begrundelse. I praksis ses det ofte, at der er

72 Generationsskifte og omstrukturering, side 419
73 ABL § 8 for selskaber og ABL § 12 for personer.
74 Generationsskifte og omstrukturering, side 423
75 FUSL § 15a, stk. 1, 2. pkt.
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tale om et ejertidsvilkår76med den hensigt, at der ikke sker afståelse inden for den fastsatte periode. For

yderligere gennemgang af forretningsmæssige begrundelse henvises til afsnit 6.1.5.

5.2.5.1 Særligt om ophørsspaltning

I forbindelse med en ophørsspaltning ophører det oprindelige selskab med at eksistere, og aktiver og passiver

overgår derfor til to eller flere nystiftede selskaber. Se nedenstående figur:

Figur 8: Ophørsspaltning af Hotel A/S – Egen tilvirkning

Ved ophørsspaltningen stilles der ikke nogle formelle krav til beskaffenheden af det spaltede objekt. Dette

betyder, at overførslen eller opdelingen af de aktiver og passiver i det oprindelige selskab kan ske fuldt ud i

den orden, som aktionæren ønsker at gøre dette, dog stadig forudsat, at der foreligger en forretningsmæssig

begrundelse for opdelingen af aktiver og passiver.77 En ophørsspaltning er meget brugbar, såfremt en tilførsel

af aktiver eller en grenspaltning ikke er mulig at gennemføre på grund af grenkravet.

Den objektive betingelse vedrørende vederlæggelsen af aktionærerne, nævnt under afsnit 6.3.4, skal stadig

overholdes, selvom der er tale om ophørsspaltning.

5.2.5.2 Særligt om grenspaltning:

En grenspaltning forudsætter den fortsatte eksistens og drift af det oprindelige selskab, mens en gren af det

oprindelige selskab udspaltes til et nyt søsterselskab. I relation til casen kunne det eksempelvis handle om, at

hotelejendommen med tilhørende gæld udspaltes af Hotel A/S og placeres i et nyt selskab Ejendom A/S.

Dermed bliver selve hoteldriften isoleret i Hotel A/S, mens ejendommen med gæld bliver isoleret i Ejendom

A/S, som vist på nedenstående figur:

Figur 9: Grenspaltning af Hotel A/S – egen tilvirkning.

76 Typisk er ejertidskravet på 3 år, efter ophævelsen af reglen i ABL om skattefrit salg efter 3 års ejertid. Dette er nu ændret til
ejerandelskrav på min. 10 %.
77 Generationsskifte og omstrukturering, side 417.
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For at opfylde betingelserne for en grenspaltning skal det kunne ligges til grund, at der er tale om overførsel af

en samlet gren af virksomheden, og den overførte gren skal være en selvstændig enhed både organisatorisk

og økonomisk. Kravet, om at forholdet mellem aktiver og passiver i den overførte gren78 skal være identisk

med forholdet mellem aktiver og passiver i det oprindelige indskydende selskab, er ikke gældende, så længe

den skattefrie spaltning gennemføres med tilladelse fra SKAT.79

5.2.6 Skattefri spaltning uden tilladelse:

Muligheden for en skattefri spaltning uden tilladelse har hjemmel i FUSL §§ 15a og 15b. Det blev muligt ad to

omgange med lovændringer i 2007 og efterfølgende i 2009. Helt konkret foreskriver FUSL § 15a, stk. 1, 4.

pkt.:

”Ved spaltning af et selskab har selskaberne som nævnt i 1. pkt. adgang til beskatning efter reglerne i § 15 b, stk. 1 og 2, uden at der
er opnået tilladelse hertil fra told- og skatteforvaltningen, jf. dog 5.-10. pkt. ”

Ved skattefri spaltning uden tilladelse skal de objektive betingelser være overholdt for, at denne ikke omgøres

til en skattepligtig spaltning. Dette forudsætter, at betingelserne i afsnit 6.3.4 overholdes, samt at de øvrige

objektive betingelser, der knytter sig direkte til en skattefri spaltning uden tilladelse, ligeledes overholdes. De

øvrige objektive regler vil i det følgende blive gennemgået.

- Selskaber, der opnår en ejerandel på 10 % eller derover af det modtagende selskab, må ikke afstå de

opnåede aktier/anparter i en periode på 3 år efter spaltningen.80

- Der må kun være én selskabsdeltager. Såfremt der har været flere og en af disse kun har været med i

under 3 år og ikke har rådet over flertallet af stemmerne, er det ikke muligt at gennemføre en skattefri

spaltning uden tilladelse.81

- Vederlaget i aktier/anparter samt en eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af

de overdragne aktiver og passiver.82

- På tidspunktet for spaltningen skal forholdet mellem aktiver og gæld i den del der overføres til det

modtagende selskab svare til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab.83

- Selskabsdeltageren i det indskydende selskab må ikke ved anvendelse af de objektive regler om

skattefri spaltning være nærringsdrivende ved køb og salg af aktier84, såfremt der anvendes kontanter

78 FUSL § 15a, stk. 2, 3. pkt.
79 Generationsskifte og omstrukturering, side 418, midt.
80 FUSL § 15a, stk. 1, 5. pkt., dette kan dog undgås såfremt der efterfølgende sker en skattefri omstrukturering, hvor der kun sker
vederlæggelse i aktier/anparter.
81 FUSL § 15a, stk. 1, 8. pkt.
82 FUSL § 15a, stk. 2, 2. pkt.
83 FUSL § 15a, stk. 2, 3. pkt.
84 ABL § 17
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som vederlag. Er selskabsdeltageren næringsdrivende jf. ABL § 17, så må der kun vederlægges med

aktier/anparter i det/de modtagende selskaber.85

Udover de objektive betingelser samt de i afsnit 5.3.4 er den væsentligste forudsætning, at den skattefrie

spaltning ikke gennemføres i et forsøg på at opnå skatteunddragelse eller skatteundgåelse. Den første

betingelse er en værnsregel, der skal være med til at sikre at den skattefrie spaltning gennemføres med

udgangspunkt i en forretningsmæssig begrundelse. Tidligere var der et ejertidskrav på 3 år, før aktier kunne

sælge skattefrit, men nu er det muligt for selskaber at sælge disse aktier skattefrit, hvis de ejer min. 10 % jf.

ABL § 4A samt ABL § 8. Denne værnsregel gælder derfor ikke for personer eller for selskaber, der måtte opnå

mindre en 10 % ejerskab af de modtagende selskaber. Den anden betingelse skal sikre, at den skattefrie

spaltning ikke træder i stedet for et almindeligt skattepligtigt salg af en del af selskabet aktivitet.

Balance kravet i punkt fire jf. FUSL § 15a, stk. 2, 3. pkt. skal sikre, at der ved overdragelsen af aktiviteten i

selskabet ikke overføres en større andel af gæld end af aktiver, således at den senere skattepligtige avance

kunstigt formindskes, samt at det ikke er muligt at tømme et selskab for samtlige aktiver og dermed efterlade

alt gæld tilbage i det oprindelige selskab, hvorved også denne senere avance vil være formindsket.86

Sammenholdes balancekravet med grenkravet ved en grenspaltning, så vil det i praksis kræve store

overvejelser at opfylde begge krav. Det må derfor antages, at det i praksis vil være den letteste løsning at

foretage en grenspaltning med tilladelse eller blot gennemføre en ophørsspaltning.

Såfremt ovenstående objektive krav ikke bliver overholdt i forbindelse med gennemførelsen af en skattefri

spaltning uden tilladelse fra SKAT, vil denne blive omgjort, hvorved der vil indtræde beskatning for både

aktionæren og det indskydende selskab.

5.2.6.1 Særligt om ophørsspaltning og grenspaltning uden tilladelse:

De specifikke krav i forhold til ophørsspaltning uden tilladelse og grenspaltning uden tilladelse afviger ikke fra

de generelle betingelser, som er fremhævet i afsnittet særligt om ophørsspaltning og grenspaltning under

skattefri spaltning med tilladelse, og derfor vil disse betingelser ikke blive gentaget i dette afsnit. Der henvises

blot til afsnit 6.3.5.1 og afsnit 6.3.5.2 for nærmere gennemgang.

5.2.7 Valg af spaltningsmetode:

Spaltning er relevant i forhold til Hotel A/S, da det herved bliver muligt at opdele den daglige hoteldrift i et

selskab og ejendommen i et andet selskab. På den måde nedbringes værdien af driftsselskabet og

finansieringsbyrden for Junior.

85 FUSL § 15a, stk. 1, 8. pkt.
86 Generationsskifte og omstrukturering, side 432-434.



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 46 af 113

Hvis den skattefrie grenspaltning skal gennemføres med tilladelse fra SKAT, forudsætter det en

forretningsmæssig begrundelse. Generationsskifte i sig selv bør være en forretningsmæssig gyldig grund, men

det vil ofte skulle kombineres med andre forretningsmæssige begrundelser. I SKM.2005.26.TSS fandtes, at

den skattefrie spaltning skulle benyttes som middel til gennemførelsen af en skattefri udtrædelse, og det bør

derfor være Senior for øje at spaltningen ikke kan gennemføres med henblik på efterfølgende tilbagesalg.

Generationsskifte som forretningsmæssig begrundelse blev dog accepteret af skattemyndighederne i

SKM.2004.295.TSS, da SKAT fandt at spaltningen af holdingselskabet havde en forretningsmæssig

begrundelse i generationsskiftet og at dette vedrørte de driftsmæssige aktiviteter og at sønnerne allerede var

erhvervsmæssigt involveret heri. Ved grenspaltning skal der være tale om en selvstændig gren, samt at denne

skal kunne fungere ved egne midler.87 Det er dog tidligere lagt til grund, at en ejendom anses for værende en

selvstændig virksomhed og ligeså er omfattet af dette begreb i henhold til fusionsdirektivet. Det burde derfor

ikke være en forhindring i relation til grenspaltning, at spalte ejendommen til sit eget selskab. Accepten af

ejendommen beror dog på en vurdering, da denne ikke må være specialindrettet, således at den ikke kan

anvendes af andre selskaber/virksomheder. Da der er tale om en hotelejendom, er denne indrettet til brug som

sådan, og det må derfor bero på en konkret vurdering, om ejendommen anses for værende specialindrettet.

Ønskes den størst mulige dispositionsret for Senior, vil det være ideelt at gennemføre den skattefrie spaltning

af Hotel A/S som en ophørsspaltning med tilladelse fra SKAT. Dermed opnår han fri dispositionsret for

fordelingen af aktiver og passiver i de modtagende selskaber, og han vil ligeledes heller ikke være omfattet af

kravet om spaltning af en selvstændig og samlet gren af selskabet.

Der kan i den forbindelse henvises til kan SKM.2004.148.TSS88 hvor af det fremgår, at SKAT tillod en skattefri

ophørsspaltning af holdingselskabet med henblik på senere overdragelse med succession af de nystiftede

selskaber til hovedaktionærens søn/sønner. SKAT fandt det for værende forretningsmæssigt begrundet, at det

i forbindelse med generationsskiftet var hensigtsmæssigt at gennemføre ophørsspaltningerne, og at det i den

forbindelse ikke var et udtryk for forsøg på skatteundgåelse eller -unddragelse

Ud fra casesenariet og de forventninger der er opstillet af Senior og Junior finder vi det mest hensigtsmæssigt

at foretage en spaltning af Hotel A/S via skattefri ophørsspaltning med tilladelse, da dette ikke stiller krav til

hverken samlet virksomhed, en samlet gren, balancekrav eller til ejendommens indretning, som ved

grenspaltning, såfremt denne skulle spaltes til selvstændigt selskab.

87 FUSL § 15c, stk. 2.
88 Der blev dog stillet krav om min 15 % ejerskab.
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Samtlige generelle objektive betingelser der knytter sig til både skattefrie og skattepligtige spaltninger er

opfyldt af Senior og Hotel A/S, og ligeledes finder vi også at alle de subjektive betingelser forbundet med en

skattefri ophørsspaltning med tilladelse er opfyldt af både Senior og Hotel A/S.

5.3 Anbefaling til omstruktureringsmodel

Den nuværende ejerstruktur giver ikke mange muligheder for Senior andet end almindelig overdragelse med

succession til junior, hvilket vil blive gennemgået i afsnit 8 om generationsskiftemodeller. For at kunne

forberede generationsskiftet fra Senior til Junior, vil det ofte være en fordel at danne en holdingstruktur på

grund af en række både forretningsmæssige og likviditetsmæssige årsager, som er nærmere gennemgået i

afsnit 6.

Holdingstrukturen kan dannes via aktieombytning, så holdingselskabet indskydes mellem Senior og Hotel A/S.

Denne struktur er fornuftig i det daglige, og så længe det kun er Senior som har interessen i driften. Det kunne

i forlængelse af dette være fornuftigt at gennemføre en spaltning af Hotel A/S, således at driften separeres i et

selskab og ejendommen i et andet selskab.

Denne ejerstruktur gør, at det muligt for Senior at opspare likviditet fra Drift A/S og Ejendom A/S, hvorved han

kan hæve herfra i fremtiden og dermed har sikret sig rent økonomisk. Da der kan ske skattefri udlodning89 fra

både Drift A/S og Ejendom A/S, så vil der først indtræde beskatning, når Senior udlodder likvider fra Senior

Holding ApS. Denne struktur er ideel for Senior, men den er ikke ideel med tanke på det forestående

generationsskifte. For at optimere selskabskonstruktionen kunne det være en ide at spalte holdingselskabet i

forbindelse med aktieombytningen, således at der i stedet er to holdingselskaber som på den følgende figur 9:

Figur 10: Aktieombytning og dobbelt spaltning Hotel A/S – egen tilvirkning.

Den ovenstående figur gør det mest optimalt for både Senior og Junior i forbindelse med det forestående

generationsskifte. Strukturen gør det muligt for Senior at overdrage Drift A/S som salg via holding, men det vil

også være muligt at sælge Junior Holding ApS samme med Drift A/S via succession til Junior eller anvende

89 Den skattefrie udlodning skyldes at der er tale om datterselskabsaktier i både Hotel A/S og Ejendom A/S.
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A/B-aktiemodellen med overdragelse fra Junior Holding. Den fremadrettede og praktiske gennemførelse af

generationsskiftet vil blive gennemgået i afsnit 8.

6. Værdiansættelse

6.1 Værdiansættelsescirkulærerne:

I en normal handel mellem Senior og en ekstern køber vil den aftalte pris udgøre handelsværdien af Hotel A/S,

hvilket skyldes, at når der er tale om en ekstern køber, har køber og sælger som regel modstridende

interesser. I udtrykket ”modstridende interesser” ligger opfattelsen af, at sælger ud fra en rationel opfattelse

ønsker at sælge sin virksomhed så dyrt som muligt, mens at køber fra et rationelt synspunkt ønsker at købe

virksomheden så billigt som muligt. Når man handler på markedsvilkår, og prisen er fastsat mellem to

uafhængige parter, bør det ikke give anledning til indblanding fra SKAT. Derimod vil en aktieombytning, som

foregår mellem to interesseforbundne parter, ikke per automatik foregå på markedsvilkår. Til at imødegå

denne udfordring har SKAT udarbejdet en række cirkulærer, der skal anvendes til værdiansættelse, når der er

tale om en kontrolleret transaktion.90 Disse cirkulærer omhandler:

1. TSS-cirkulære 2000-10: Værdiansættelse af goodwill

2. TSS-cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af aktier og anparter

3. TSS-cirkulære 2000-05: Værdiansættelse af fast ejendom (Ligningsvejledning LLV 2010-1;

S.F.2.3.2Tidligere)

4. Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982

De fire ovenstående cirkulærer beskæftiger sig med hver deres særskilte områder, men de er bygget op på

den måde, at TSS-cirkulære 2000-09 er det overordnede cirkulære til brug for værdiansættelse af et selskabs

aktier/anparter, og derved indgår både TSS-cirkulære 2000-10 og TSS-cirkulære 2000-0591, da de begge

bidrager med værdier til den samlede beregning af de unoterede aktier/anparter92 i TSS-cirkulære 2000-09.

Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982 anvendes ved værdiansættelse af dødsboer samt

ved gaveafgiftsberegning. Dette betyder, at cirkulæret fra 1982 kun ved overdragelse i levende live har

anvendelse på overdragelser mellem parter, som er omfattet af boafgiftslovens § 2293 og dermed rettet mod

overdragelse mellem forældre og børn/børnebørn.94

90 Kontrollerede transaktioner anvendes ofte i sammenhænge med selskaber jf. LL § 2.
91 Ved anvendelse af udtrykket TSS-cirkulære 2000-5, henvises der til Juridisk vejledning 2013-1;C.B.2.5.4.3.
92 I hovedopgaven sidestilles unoterede aktier/anparter med de i ABL omtalte aktier/anparter der ikke er optaget på et reguleret
marked.
93 Den personkreds hvorved der afgiftsfrit kan gives gave, såfremt det ikke overstiger grundbeløbet på DKK 58.700 (2010).
94 Generationsskifte og omstrukturering, side 20.
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En almindelig værdiansættelse af et selskab vil ofte tage udgangspunkt i enten RiDO95 eller DCF96, hvor

værdiansættelsen tager udgangspunkt i selskabets fremadrettede forventede indtjening. I 2009 valgte SKAT at

udsende en værdiansættelsesvejledning, hvoraf det fremgår, at TSS cirkulærerne i mindre omfang skal

anvendes til værdiansættelse. Der er opsat 2 betingelser for, hvornår TSS-cirkulærerne kan anvendes til

værdiansættelse:97

1. Selskabet/virksomheden skal have en stabil indtjening, hvor den historiske indtjening er rimelig

målestok for et skøn over den fremtidige indtjening.

2. Selskabet/virksomheden skal have meget begrænset immaterielle aktiver, udover goodwill.

Hotel A/S opfylder begge krav, da selskabet både har haft en stabil omsætning de sidste tre år, mens de ikke

besidder nogen indregnet goodwill eller andre immaterielle anlægsaktiver. Værdiansættelsen af Hotel A/S vil

derfor i det følgende tage udgangspunkt i TSS cirkulærerne frem for de ellers nævnte

værdiansættelsesmetoder.

6.2 TSS-cirkulære 2000-05: Fast ejendom

TSS-cirkulære 2000-05, cirkulære nr. 38 af 15. marts 2000 vedrørende værdiansættelse af fast ejendom blev

ved SKM.2007.858.SKAT ophævet, og i stedet blev principperne overført til ligningsvejledningen LLV 2010-2;

S.F.2.3.2.98 Efterfølgende er retningslinjerne for værdiansættelsen af fast ejendom lagt over i den juridiske

vejledning 2013-1; C.B.2.5.4.3.99 Overflytningen til ligningsvejledningen og senere den juridiske vejledning

ændrer dog ikke på principperne, da der til stadighed i den juridiske vejledning henvises til de anvendte

retningslinjer fra TSS-cirkulære 2000-05.

TSS-cirkulære 2000-05 anvendes ved værdiansættelse af fast ejendom, så længe der er tale om en

transaktion mellem interesse forbundne parter. Her gælder ligeledes, at TSS-cirkulære 2000-05 kun anvendes

så længe den kontrollerede transaktion ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Formålet

med TSS-cirkulære 2000-05 er, at værdiansætte ejendommen til en pris, som den ville være handlet til mellem

to ikke interesseforbundne personer, og dermed hvad 3. mand ville have købt den til. Udgangspunktet ved

værdiansættelse af fast ejendom er, at dette sker til senest offentliggjorte ejendomsvurdering. Betingelser, der

kan medføre, at den offentlige ejendomsvurdering ikke er gældende, er:

95 RiDO er en indirekte værdiansættelsesmodel, som har udgangspunkt i virksomhedens driftsoverskud på totalindkomstbasis med
fradrag for nettoaktivernes kapitalomkostninger.
96 DCF er udtryk for det frie cashflow, hvorved værdiansættelsen sker ud cashflow og fra forventningerne til fremtiden.
97 BDO – Ny værdiansættelsesvejledning fra SKAT, 30.09.2009, Carsten Gianelli.
98 Generationsskifte og omstrukturering, side 20 nederst.
99 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946444&chk=206519
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1. Såfremt der inden for det seneste år er foretaget ombygning, modernisering eller tilbygning således at

den senest offentlige ejendomsvurdering ikke giver den retvisende værdi af ejendommen.100

Denne betingelse medfører derfor, at hverken overdrager eller erhverver er bundet af denne

værdiansættelse.101 Er den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering ikke retvisende på grund af

efterfølgende ombygning, modernisering eller tilbygning på ejendommen, så kan de afholdte

ombygningsudgifter tillægges den seneste offentlige ejendomsvurdering ved værdiansættelsen.

6.2.1 Værdiansættelse af ejendommen i Hotel A/S

Hotel A/S er i regnskabet indregnet til kostpris med fradrag for foretagne afskrivninger. Den oprindelige

ejendom blev anskaffet i 1994, men i 2011 blev der foretaget en udbygning af Hotel A/S. Denne tilbygning er

ligeledes indregnet til kostpris med tillæg af anskaffelsesomkostninger.

Der foreligger en offentlig ejendomsvurdering på bygning fra 1994, hvoraf det fremgår, at denne har en værdi

på DKK 13.950.000. I den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering er der dog ikke taget højde for

tilbygningen i 2011, hvorfor ombygningsudgifterne tillægges den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering.

Seneste offentliggjorte ejendomsvurdering: DKK 13.950.000

Anskaffelsessum, tilbygning: DKK 3.059.415

Samlet værdi af ejendommen: DKK 17.009.415

Af regnskabet fremgår følgende regnskabsmæssige værdier:102

Hovedbygningen, bogført værdi pr. 31/12 2012, på DKK 8.619.194

Tilbygningen, bogført værdi pr. 31/12 2012, på DKK 3.211.438

Total regnskabsmæssig værdi pr. 31/12 2012 DKK 11.830.632

Ovenstående opgørelser er samlet i det nedenstående for at opgøre den samlede regulering af

ejendomsværdien i henhold til TSS-cirkulære 2000-5

Regnskabsmæssig værdi DKK 11.830.632

Offentlig ejendomsvurdering + tilbygning DKK 17.009.415

Regulering jf. TSS-cirkulære 2000-05 DKK 5.178.783

Finder man ikke, at ejendomsvurderingen er retvisende, er det dog muligt at anmode om en omvurdering af

ejendommen, således at denne nye vurdering kan ligges til grund for værdiansættelsen.103

100 TSS-Cirkulære 2000-05, jf. cirkulærets punkt 3.
101 SKM2005.522.LSR samt TSS-cirkulære 2000-05, jf. cirkulærets punkt 3.
102 Bilag 1: Årsregnskab for Hotel A/S
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6.3 TSS-cirkulære 2000-10: Værdiansættelse af goodwill

TSS-cirkulære 2000-10 af 28. marts 2000 er en vejledning i værdiansættelse af goodwill, når der handles

mellem interesseforbundne parter. Denne vejledning opstiller to mulige værdiansættelsesprincipper:

1. Værdiansættelse i overensstemmelse med branche kutyme

2. Værdiansættelse via beregning jf. TSS-cirkulære 2000-10

Branchekutymen er som navnet antyder afhængig af den enkelte branche, hvori selskabet opererer. I enkelte

brancher er der udarbejdet en branchekutyme til værdiansættelse af goodwill i forbindelse med handler

mellem uafhængige parter. Såfremt en sådan branchekutyme skulle foreligge, er det muligt at anvende

denne.104 Foreligger der ikke en branchekutyme, anvendes retningslinjerne i TSS-cirkulære 2000-10. Af

vejledningen fremgår det, at denne er en standardiseret beregningsmodel, hvorfor der i nogle tilfælde vil være

behov for en subjektiv regulering af resultatet, således at dette fremstår skønsmæssigt retvisende for

selskabet.105

Ved anvendelse af beregningsmodellen er det de historiske regnskabsdata for de foregående 3 år, der er

udgangspunktet for beregningen. Der tages derfor ikke højde for forventninger til fremtidig indtjening mv. Ved

beregning af goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-10 skal der dog foretages en række reguleringer

vedrørende de enkelte regnskabsår:106

 - Finansielle indtægter

 + Finansielle udgifter

 +/- Ekstraordinære poster

 + Afskrivninger på tilkøbt goodwill

 - Ikke udgiftsført løn/vederlag til medarbejdende ægtefælle107

Efter ovenstående reguleringer sammenfattes årenes resultater. Disse skal herefter vægtes således, at man

finder det gennemsnitlige resultat. Dette betyder, at det seneste år vægtes højest, andet år før overdragelsen

vægtes næst højest, og tredje år før overdragelsen vægtest mindst jf. nedenstående.

 3. sidste år før overdragelsen, ganges med 1

 2. sidste år før overdragelsen, ganges med 2

 Sidste år før overdragelsen, ganges med 3

103 TSS-cirkulære 2000-05 – punkt 4. Den offentlige ejendomsvurdering.
104 TSS-cirkulære 2000-10 - punkt 1. indledning.
105 TSS-cirkulære 2000-10 – punkt. 2. beregningsmodellens vejledende karakter.
106 TSS-cirkulære 2000-10 – punkt 3.2 regulering i de enkelte år.
107 Ved dette punkt skal der skelnes mellem hvorvidt det er en personligt ejet virksomhed eller et selskab.
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Herefter divideres resultatet af ovenstående 3 vægtninger med 6 for at finde den gennemsnitlige indtjening.

Når den gennemsnitlige indtjening er fundet jf. ovenstående beregning, så skal der yderligere ske regulering af

den gennemsnitlige indtjening med følgende punkter:108

 Udviklingstendens

 Driftsherreløn

 Forrentning af virksomheden aktiver

 Kapitalisering

Udviklingstendens:

Hvorvidt der skal ske regulering for udviklingstendens er afhængig af, om der er sket enten en stigning eller et

fald de foregående 3 år, og der korrigeres derfor ikke, såfremt der har været en svingende udvikling henover

de sidste 3. Den beregnede udvikling/fald skal derefter divideres med 2 og tillægges/fratrækkes den vægtede

gennemsnitlige indtjening.

Driftsherreløn:

Denne anvendes kun såfremt der er tale om overdragelse af personligt ejet virksomhed, og der foretages

derfor ikke korrektion i forbindelse med overdragelsen af et kapitalselskab. Det skal dog pointeres, at hvis der

var tale om en privat ejet virksomhed, skal der fratrækkes minimum DKK 250.000 og maksimum 1.000.000.

Forretning af selskabets aktiver:

Forretningen af selskabets aktiver sker ved at finde summen af samtlige driftsmæssige aktiver, og derfor skal

driftsfremmede aktiver såsom likvider, værdipapirer, tilkøbt goodwill og pantebreve ikke medtages. Summen af

alle driftsmæssige aktiver skal forrentes, hvor forrentningsprocenten udgør kapitalafkastsatsen109 på

overdragelsestidspunktet + 3 %.

Af SKM2012.421.SKAT fremgår det, at kapitalafkastsatsen for 2012 er fastsat til 1 %. Derved vil forrentningen

af de driftsfremmende aktiver i Hotel A/S ske med en samlet forrentning på 4 % i 2012.

Denne beregnede forretning af selskabets aktiver fratrækkes, i lighed med driftsherrelønnen, fra den

beregnede vægtede gennemsnitlige indtjening.

Kapitalisering:

Efter forrentningen af de driftsfremmende aktiver skal der ske en kapitalisering af værdien ved brug af

kapitaliseringsfaktoren, der er afhængig af den forventede levetid. Det er SKAT, der beregner

kapitaliseringsfaktoren, og denne er et udtryk for hvor længe køber forventer et afkast på baggrund af den

108 TSS-cirkulære 2000-10, jf. punkt 3.4-3.7.
109 Kapitaliseringsfaktoren er jf. virksomhedsskattelovens § 9
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beregnede goodwill samt det årlige afkast, som måtte forventes. Jf. TSS-cirkulære 2000-10 fastsættes

forrentningen til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats110 + 8 %. Kapitalafkastsatsen jf.

VSL § 9 udgør i 2012 1 % og dermed danner forrentningen i 2012 9 %.

Det er væsentligt ved ansættelse af kapitaliseringsfaktoren, at der tages højde for, hvordan virksomhedens

produkt samt typen af virksomhed, hvori goodwillen beregnes, påvirker dennes levetid.

I hotelbranchen er goodwill ofte meget begrænset og specielt på Bornholm, hvor der er mange mindre hoteller,

forudsættes det, at der vil være en relativt begrænset levetid for goodwill. Ved fastsættelse af den forventede

levetid for den beregnede goodwill, tages der derfor udgangspunkt i, at denne ikke vil eksistere i mere end 5

år. Sammenholdt med forrentningen på 9 % giver dette en kapitaliseringsfaktor på 2,08 jf. den juridiske

vejledning 2013-1; c.c.6.4.1.2 værdiansættelse af goodwill.

Vurdering af beregnet goodwill:

Efter den færdige beregning af goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-10 er det væsentligt, at der tages

stilling til, hvorvidt resultatet af den beregnede goodwill er retvisende, eller om denne bør reguleres for at opnå

et retvisende resultat af selskabets goodwill. Det skal hertil bemærkes, at trods brugen af hjælpereglen i TSS-

cirkulære 2000-10, så afholder dette ikke SKAT fra at foretage en op- eller nedskrivning af værdiansættelsen,

såfremt de ikke finder denne retvisende.

6.3.1 Værdiansættelse af goodwill i Hotel A/S:

Da den forestående ophørsspaltning og aktieombytning skal ske mellem selskaber, er der tale om

interesseforbundne parter. Dette medfører, at såfremt de handlende parter ikke er omfattet af BAL § 22 og

dermed ikke falder under cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, så skal værdiansættelsescirkulæret af 28.

marts 2000, TSS-cirkulære 2000-10, anvendes ved beregning af goodwill i Hotel A/S. Da handlen sker

imellem selskaber, kan gave-cirkulæret111 ikke anvendes, og hjælpereglen i TSS-cirkulære 2000-10 anvendes

derfor. Beregningen af goodwill i Hotel A/S fremgår af bilag 3, men er udført efter de ovenstående principper.

Ved beregning af goodwill skal der i forbindelse med beregningen af kapitaliseringsfaktoren tages stilling til

den forventede levetid på goodwill, specifikt i forhold til virksomheden, dens produkt og branchen. Ud fra dette

har vi valgt at sætte den forventede levetid af goodwillen til 5 år. Dette skyldes, at der er tale om et nationalt

hotelmarked, som er præget af store internationale hotelkæder, som sidder på cirka halvdelen af det danske

marked, mens markedet på Bornholm i mindre grad er domineret af de store hotelkæder. Selskabets stabile

indtjening gennem de sidste par år og dermed deres evne til at tiltrække turister og i flere tilfælde gengangere

gør dog, at vi ikke sætter den forventede levetid lavere end 5 år.

110 Kapitalafkastsatsen fremgår af virksomhedsskattelovens § 9, og beregnes én gang årligt.
111 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982.
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Beregningen i bilag 3 af goodwill i Hotel A/S inden omstruktureringerne fremviser følgende resultat: Beregnet

goodwill: DKK 2.648.000

6.4 TSS-cirkulære 2000-09: Værdiansættelse af unoterede aktier/anparter:

TSS-cirkulære 2000-09 er det overordnede værdiansættelsescirkulære, der skal anvendes ved

værdiansættelse af aktier/anparter, som ikke er registreret på et reguleret marked. Det er formålet med dette

cirkulære at give en ensretning af beregningen af aktiernes værdi, når handlen foregår mellem

interesseforbundne parter. Interesseforbundne parter kan både være fysiske og juridiske personer.112Tit vil der

ved en familieforbindelse113 være tale om interesseforbundne parter, men søskende opfattes som

udgangspunkt ikke som værende interesseforbundne parter.114 Søskende er derfor ikke omfattet af TSS-

cirkulære 2000-9, medmindre der i den konkrete sag vurderes at være interessefællesskab. Anvendelsen af

TSS-cirkulæret 2000-09 forudsætter, efter indførelsen af værdiansættelses-vejledningen i 2009, at der er tale

om en stabil indtjening samt en begrænset mængde-, eller ingen immaterielle anlægsaktiver. Derudover

anvendes TSS-cirkulæret 2000-09 også kun i det omfang, at handlen ikke er omfattet af cirkulære nr. 185 af

17. november 1982.115

6.4.1 Børsnoterede aktier:

Værdiansættelsen af aktier og anparter, der er optaget til handel på et reguleret marked, er som udgangspunkt

ikke en udfordring, da der her fremgår en dagskurs på den enkelte aktie. Denne dagskurs er et udtryk for

markedsværdien og dermed den aktuelle handelsværdi af den pågældende aktie/anpart. På et reguleret

marked er det forudsat, at kursværdien er reguleret efter modsatrettede interesse, da handlen foregår mellem

ikke interesseforbundne parter.

6.4.2 Unoterede aktier/anparter:

Unoterede aktier og anparter er ikke registreret eller optaget til handel på et reguleret marked som f.eks.

Københavns fondsbørs. Det betyder, at der ikke er en aktuel dagskurs på værdipapirerne, og dette medfører

derfor en række usikkerheder i forbindelse med værdiansættelsen. For at undgå disse usikkerheder er der

udarbejdet TSS-cirkulæret 2000-09, som er en hjælperegel til brug for værdiansættelsen af unoterede

aktier/anparter. Opgørelsen af aktiernes værdi tager udgangspunkt i de bogførte værdier i det senest aflagte

årsregnskab, som oplyst i citatet:

112 LL § 2 – armslængdeprincippet.
113 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om overdragelse mellem ægtefæller, børn, børnebørn svigerbørn mv.
114 SKM2009.358 (TfS 2009.738)
115 Dette fremgår af TSS-cirkulære 2000-9.
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”Udgangspunktet er, at aktiernes værdi beregnes som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus de
respektive gældsposter i selskabet. Den således opgjorte værdi tillægges værdien af goodwill. Der anvendes således et

substansprincip.”116

I henhold til TSS-cirkulære 2000-9 skal der foretages korrektion af årsregnskabets poster, og dette omfatter

derfor en regulering af de indregnede værdier af:

1. Fast ejendom skal optages til handelsværdi, og denne fastsættes i henhold til den juridiske vejledning

2013-1; C.B.2.5.4.3.117

2. Associerede selskaber skal indregnes i til den opgjorte værdi i henhold til hjælpereglen, såfremt

handelsværdien ikke er kendt.

3. Goodwill og andre immaterielle aktiver skal ligeledes opgøres til handelsværdi, og dette gøres ved

hjælp af hjælpereglen i TSS-cirkulære 2000-10

4. Den beregnede netto udskudte skat medtages, og denne skal reguleres i henhold til ovenstående

punkter. Der skal derfor også beregnes udskudt skat af eventuelle reguleringer i henhold til både fast

ejendom, goodwill mv. af ovenstående. Såfremt der er negativ udskudt skat, medtages denne kun til

en værdi under pari.

5. Andre forhold, her under egne aktier. Hertil fremgår det af TSS-cirkulære 2000-9 at bogført værdi af

egne aktier ikke medtages. Dog nedsættes den nominelle aktiekapital med de i egen beholdning.

I henhold til TSS-cirkulære 2000-9 er det muligt at fravige den opgjorte værdi, opnået ved brug af hjælpereglen

eller at fravige ovenstående enkeltposter, såfremt det måtte være relevant og væsentligt for at opnå den

korrekte værdiansættelse.

6.4.3 Værdiansættelse af aktierne i Hotel A/S:

Ved beregning af aktiernes værdi i Hotel A/S anvendes hjælpereglen i TSS-cirkulære 2000-9. For at gøre

dette, er der foretaget beregning af goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-10, og der er ligeledes foretaget

beregning af værdien af den faste ejendom i Hotel A/S i henhold til den juridiske vejledning 2013-1;

C.B.2.5.4.3.

Dette medfører i begge tilfælde en regulering i forhold til den bogførte værdi af balanceposterne i

årsregnskabet for Hotel A/S. Ud fra de to nævnte reguleringer er der ligeledes beregnet udskudt skat, som det

fremgår af ovenstående punkt 4. De beregnede reguleringer medfører følgende værdi af aktierne:

Egenkapitalen pr. 31. december 2012118 5.266.865

116 2000-9: Værdiansættelse af aktier og anparter, .2 hjælpereglen (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=82336)
117 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946444&chk=206519
118 Bilag 1 – årsregnskab for Hotel A/S
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Regulering af ejendomsværdi:
Offentlig ejendomsvurdering + tilbygning 17.009.415
Regnskabsmæssig værdi119 -11.830.633 5.178.783

Regulering af goodwill:
Beregnet goodwill 2.648.000
Bogført goodwill 0 2.648.000

Regulering udskudt skat120 -1.956.696

Aktiernes værdi jf. TSS-cirkulære 2000-9: 11.631.952

Ovenstående beregning samt note i henhold til reguleringen af den udskudte skat fremgår af bilag 4:

”Værdiansættelse af Hotel A/S – TSS-cirkulære 2000-9”. Ud fra ovenstående kan det ligges fast, at der i

forbindelse med værdiansættelsen er beregnet en opskrivning til handelsværdi på DKK 5.870.087, som

fordeles på henholdsvis goodwill samt fast ejendom. Dertil er en negativ regulering i forhold til den udskudte

skat beregnet på baggrund af de to positive regulering.

6.5 Værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982:
”Værdiansættelse for unoterede aktier skal ske efter aktiernes handelsværdi. Ofte vil der ikke kunne fremskaffes oplysninger om

handelsværdien ud fra stedfundne omsætning, eller omsætningerne har fundet sted under forhold, som bevirker, at den anvendte
overdragelseskurs er uegnet som udtryk for handelsværdien. I så fald vil en kurs udregnet efter de af ligningsrådet fastsatte

retningslinjer for beregning af formueskattekursen kunne anvendes ved værdiansættelse. ”121

Cirkulæret fra 1982 blev i mange år brugt til værdiansættelse af handler mellem interesseforbundne parter,

men ved indførelsen af de nye TSS-cirkulære i 2000122 blev brugen af 1982-cirkulæret begrænset til at

omhandle overdragelser mellem personer, som falder inden for BAL § 22. Som det fremgår af ovenstående

citat, er det formueskattekursen, der benyttes til værdiansættelse efter 1982-cirkulæret. Denne

værdiansættelsesmetode afviger fra de tidligere principper, der er blevet gennemgået i afsnit 6.4123, da der

blandt andet ikke medregnes goodwill. Værdiansættelsen af fast ejendom afviger ligeledes i forhold til de

tidligere principper. Gaveafgiftscirkulæret værdiansætter ud fra skattekursberegningen, der opgøres på

baggrund af selskabets seneste årsrapport.

Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 eller gaveafgiftscirkulæret, som det også kaldes, er anvendeligt, når

der foreligger en handel, hvori der indgår en gaveoverdragelse. Brugen af gaveafgiftscirkulæret forudsætter

dog, at følgende betingelser er opfyldt:

- Der skal være tale om overdragelse mellem to fysiske personer.124

- Personerne skal være omfattet af gaveafgiftskredsen.125

119 Bilag 1 – årsregnskab for Hotel A/S
120 Bilag 3 – Værdiansættelse af Hotel A/S
121 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 – afsnit 17.
122 TSS-cirkulære 2000-5, 2000-9, og 2000-10.
123 Her menes TSS-cirkulære 2000-9.
124 Afledt af begrænsningen til brug kun ved overdragelse mellem personer omfattet af BAL § 22.
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- Der skal indgå enten en gave eller arv i overdragelsen.126

6.5.1 Værdiansættelse efter cirkulære nr. 185 af 17. november 1982:

Ved værdiansættelse i henhold til gaveafgiftscirkulæret er der tre kapitaliseringsfaktorer127, som cirkulæret

anvender ved beregning af værdien af aktierne i selskabet. Det drejer sig om følgende kapitaliseringsfaktorer:

- Indtjeningsevnen = 11,5

- Udbytte = 92,0

- Indre værdi = 80,0

6.5.1.1 Indtjeningsevnen:

Indtjeningsevnen tager udgangspunkt i de seneste tre aflagte årsrapporter. Er dette ikke muligt, anvendes de

seneste årsrapporter. Ud fra disse beregnes nettooverskuddet efter skat ved at tage den skattepligtige

indkomst, tillægge eventuelle skattefri udbytter og derefter fratrække den beregnede skat ved brug af den

gældende skatteprocent128 som vist i bilag 7, punkt. 1. Indtjeningsevnen for hvert år beregnes derefter som:

ܰ ݁ݒݐ݁ݐ ݇ݏݎ ݁�݀ݑ ݂݁ݐ ݇ݏ�ݎ ݐܽ

ܵ݁ ݈݇ݏ ܽ ܾ݇ݏ ܽ ܽ݅ݐ ݈݁݊
�100ݔ = ݊ܫ ݆݊݁ݐ݀ ݅݊ ݁ݏ݃ ݊ݒ ݁݊

Herefter beregnes den gennemsnitlige indtjeningsevne ved at addere indtjeningsevnen for hvert år og dividere

denne med tre. For at finde den kapitaliserede indtjeningsevne multipliceres den gns. indtjeningsevne med

kapitaliseringsfaktoren beregnet af SKAT som fremsat under afsnit 7.5.1.

6.5.1.2 Udbytteprocenten:

Udbytteprocenten beregnes ud fra det deklarerede udbytte, der fremgår af seneste årsrapport, i procent af den

selskabskapital, der ligeledes fremgår af årsrapporten. Beregningen er som følger:

(௧�௨ௗ௬௧௧ା ௦௧�௨ௗ௬௧௧)

ே �௦௦௦௧
�ܺ �100 = Udbytteprocenten

Udbytteprocenten anvendes kun i selskaber, som ikke er klassificeret som hovedaktionærselskaber jf. afsnit

6.5.2.3.

6.5.1.3 Indre værdi:

Indre værdi er et udtryk for selskabets skattemæssige formue og dermed den skattemæssige egenkapital i

forhold til selskabskapitalen. For at finde den skattemæssige egenkapital tages der udgangspunkt i den

regnskabsmæssige egenkapital, hvor der reguleres for regnskabsmæssige poster af immaterielle- og

125 BAL § 22 omhandler bl.a. forældre, børn, børnebørn, ægtefæller, svigerbørn.
126 Generationsskifte og omstrukturering, side 22, nederst.
127 Disse er gældende fra 1. januar 2013, jf. SKM2012.638.SKAT
128 Selskabsskatten i 2010, 2011, samt 2012 udgjorde 25 %.
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materielle anlægsaktiver, som det fremgår af bilag 7. Efter regulering af de regnskabsmæssige poster,

tillægges de skattemæssige værdier for udskudt skat, driftsmidler samt fast ejendom. Fast ejendom medtages

til seneste offentlige ejendomsvurdering, eller såfremt denne ikke foreligger til kontantværdien129. Varelager,

driftsmidler og debitorer medtages til den skattemæssige værdi. Goodwill, periodeafgrænsningsposter og

indretning af lejede lokaler udholdes. Beregningen af indre værdi er således:

ௌ௧௧ æ௦௦�௧

ௌ௦௦௧
�100ݔ� = Indre værdi

6.5.2 Skattekursberegningsreglerne:

Skattekursberegningsreglen fremgår af Ligningsvejledning 1996; A.H.3.1.1.130 Den almindelige

beregningsregel for skattekursen, og dermed hovedreglen ved værdiansættelse af selskaber som ikke falder

und de følgende undtagelser, beregnes som131:

Gennemsnittet af:

- Indtjeningsevnen kapitaliseret med 11,5

- Udbytteprocenten kapitaliseret med 92

- 80 % af den indre værdi

Aktiernes værdi jf. ovenstående =
(ூௗ௧௦௩ାௗ௬௧௧௧ା�ௗ�௩æௗ)

ଷ

6.5.2.1 Den modificerede regel:

Såfremt at der foretages en værdiansættelse efter den almindelige beregningsregel eller undtagelsen om

hovedaktionærselskaber, og den beregnede værdi overstiger den fulde indre værdi, så skal der foretages en

ny beregning efter den modificerede regel. Dette forudsætter dog at indtjeningsevnen er over 10 %.132

Værdiansættelse efter den modificerede regel medfører, at kapitaliseringen af indtjeningsevnen opdeles i to

grupper, henholdsvis over og under 10 %. De første 10 procent af indtjeningsevnen kapitaliseres med 11,5

mens de resterende procent over 10 %, kapitaliseres med 5,75. Er værdien beregnet efter den modificerede

regel stadig større end den indre værdi, anvendes den modificerede værdi. Er værdien efter den modificerede

regel derimod lavere end den indre værdi, anvendes den indre værdi som værdiansættelse.133

129 1982-cirkulære afsnit 6.
130 Jf. SKM2007.430.LSR, hvor der henvises til LLV 1997;A.H og derfra LLV 1996;A.H.3.1.1.
131 Jf. SKM2012.638.SKAT, beregning af aktiernes værdi, afsnit A.
132 Jf. SKM2012.638.SKAT beregning af aktiernes værdi, afsnit C.
133 Jf. SKM2012.638.SKAT
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6.5.2.2 Undtagelser til hovedreglen:

Hvorledes formueskattekursen beregnes er afhængig af klassificeringen af det pågældende selskab der skal

værdiansættes, da der er en række undtagelser til den ovenstående hovedregel. Værdiansættelses-cirkulæret

fra 1982 indeholder følgende tre typer af selskaber:

- Hovedaktionær selskaber

- Ejendomsselskaber

- 90 % selskaber

6.5.2.3 Hovedaktionærselskaber:

For at der er tale om et hovedaktionærselskab, er det afgørende, at over halvdelen af de stemmeberettigede

aktier skal ejes af én aktionær, herunder en person, et andet selskab eller en koncern mv. I henhold til

reglerne om værdiansættelse af hovedaktionærselskaber, indgår udbytte ikke ved beregningen. Dette er en

undtagelse i forhold til hovedreglen og dette medfører at aktiernes værdi beregnes som:

((ூௗ௧௦௩�௧௦௧� ௗ�ଵଵ,ହ)�ା�(଼�%��ௗ�௩æௗ))

ଶ

6.5.2.4 Ejendomsselskaber:

Ejendomsselskaber defineres som værende selskaber, hvor hovedformålet er drift af fast ejendom.

Værdiansættelse af et ejendomsselskab vil tage udgangspunkt i enten hovedreglen, subsidiært den

modificerede regel eller reglen om hovedaktionærselskaber. Hertil kommer dog, at et ejendomsselskab ikke

kan værdiansættes lavere end 90 % af den indre værdi.

6.5.2.5 90 % -selskaber:

90 % selskaber omfatter selskaber, der er trådt i likvidation, holdingselskaber eller selskaber, som

hovedsageligt består af passive investeringer i likvider, værdipapirer mv. Såfremt der i forbindelse med

omstruktureringen af Hotel A/S stiftes en holdingstruktur med et Junior Holding, som ejer samtlige

kapitalandele i Drift A/S, vil det være reglerne om 90 % -selskaber, der skal anvendes ved værdiansættelse af

denne selskabsgren.

Ved værdiansættelse af 90 % -selskaber gælder det dog, at den beregnede værdi fastsættes til 90 % af indre

værdi, samt at reglerne om datterselskaber iagttages.134

6.5.2.6 Andre selskaber:

I nogle tilfælde vil der ved værdiansættelse skulle foretages værdiansættelse af nystiftede selskaber, som ikke

har aflagt årsregnskab. I disse tilfælde vil der blive tages udgangspunkt i kurs pari.

134 Se afsnit F i SKM2012.638.SKAT
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Ved værdiansættelse af datterselskaber, hvor moderselskabet ikke er omfattet af reglen om 90 % -selskaber,

vil der blive taget udgangspunkt i den regnskabsmæssige indre værdi.135 Er moderselskabet omfattet af 90 %-

reglen, skal datterselskabets værdi indregnes til en værdi opgjort i henhold til afsnit B-E jf.

SKM2012.638.SKAT

6.5.3 Værdiansættelse af Hotel A/S jf. cirkulære nr. 185 af 17. november 1982:

Som det fremgår under afsnit 7.5.2 skal den almindelige beregningsregel anvendes, når der foretages

værdiansættelse af et selskab i henhold til cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Dog skal undtagelserne til

hovedreglen huskes, da disse medfører afvigelser i værdiansættelsen i forhold til den almindelige

beregningsregel. Hotel A/S er, inden der er foretaget nogen form for omstrukturering, 100 % ejet af Senior i

henhold til case beskrivelsen i opgavens afsnit 2. Dette betyder, at der ved værdiansættelse af Hotel A/S er

dispensation fra den almindelige beregningsregel og reglen om hovedaktionærselskaber i stedet skal

iagttages. I bilag 7 er der foretaget værdiansættelse af Hotel A/S i henhold til reglerne om

hovedaktionærselskaber jf. reglerne om cirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Det fremgår af bilag 7, at den

beregnede skattekurs efter reglerne om hovedaktionærselskaber udgør kurs 620, og den indre værdi er

beregnet til 935. Jf. reglerne om den modificerede beregningsregel så skal der foretages en ny beregning efter

de modificerede regler, hvis skattekursen i henhold til beregning om hovedaktionærselskabet overstiger den

beregnede indre værdi. I bilag 7, fremgår det at den beregnede skattekurs ikke er højere end indre værdi, og

derfor anvendes skattekursen til værdiansættelse af Hotel A/S. Dette medfører, at handelsværdien for Hotel

A/S udgør DKK 6.202.492. Værdiansættelsen jf. 1982-cirkulæret af Drift A/S samt Junior Holding fremgår

ligeledes af bilag 8, samt bilag 9.

6.5.4 Overdragelse af ejendom:

I cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 er der mulighed for, at personer omfattet af BAL § 22 kan overdrage

fast ejendom til en kontantværdi, der ligger inden for +/- 15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering.

Ligger værdien på overdragelsestidspunktet inden for denne margin af +/- 15 %, er det ikke muligt for

skattemyndighederne at foretage korrektion af værdiansættelsen jf. SKM2007.431.LR, Er der dog foretaget

væsentlige ændringer eller modifikationer i umiddelbar tilknytning til offentliggørelsen af den seneste

ejendomsvurdering, skal der tages højde for disse ved værdiansættelse, som det fremgår af TfS1998.242.LSR

6.5.5 Sikringsakter:

Ved generationsskifte og overdragelse er værdiansættelsen et centralt punkt, og det kan derfor være en god

ide at foretage en række sikringsakter for at imødegå eventuelle korrektioner fra SKAT. Disse korrektioner kan

imødegås blandt andet i tilfælde, hvor der er overdragelse mellem fysiske personer. Der er i BAL § 27, stk. 2,

hjemmel til at SKAT i overdragelser, hvori der indgår en gave, kan foretage korrektion inden for tre måneder,

135 Reglerne om nystiftede selskaber og datterselskaber fremgår af SKM2012.368.SKAT, afsnit F & G.
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såfremt de ikke finder værdiansættelsen retvisende. Såfremt SKAT efter tre måneder fra anmeldelsen ikke har

foretaget korrektion, vil det ikke længere være muligt jf. BAL § 27, stk. 2..136 Er der ikke er et gaveelement

forbundet med overdragelsen, vil det være muligt at indhente bindende svar fra SKAT.

Ved at iagttage disse sikringsakter er det muligt for både overdrager og erhverver at sikre sig mod

efterfølgende skattemæssige forhøjelser, som i sidste ende kan være fatale for begge parter. Ved bindende

svar, er det dog en forudsætning af de konkrete oplysninger der ligger til grund for dispositionerne og

værdiansættelsen foreligges for SKAT. Ved bindende svar fra SKAT, er værdiansættelsen derfor kontrolleret

inden overdragelse sker. Prisen for et bindende svar er DKK 300137 og dette kan derfor være særdeles godt

givet ud, i tilfælde hvor SKAT efterfølgende ville have foretaget korrektioner til værdiansættelsen.

6.6 Sammenligning af værdiansættelsesmodellerne:

Formålet med værdiansættelsesmodellerne er at opnå sikkerhed om den estimerede handelsværdi. Både

TSS-cirkulærerne fra 2000 samt Cirkulæret fra 1982 er rettet mod at værdiansætte de unoterede aktier og

anparter til en handelsværdi på markedsvilkår. Anvendelsen af disse værdiansættelsesmodeller er dog

begrundet af det interessefællesskab, som menes at være blandt andet ved overdragelse mellem forældre og

børn.

Det er en forudsætning for anvendelsen af værdiansættelsesmodellerne, at der ikke foreligger en anden og

mere retvisende metode til fastlæggelse af handelsværdien, såsom uafhængige og sammenlignelige

transaktioner. Foreligger der ikke andre mere sikre metoder til værdiansættelse, vil det være

værdiansættelsesvejledningen fra 2009 der anvendes, såfremt selskabet og dets ejer ikke falder ind under

enten Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 eller TSS-cirkulære 2000-9, subsidiært TSS-cirkulære 2000-10

samt Juridisk vejledning 2013;C.B.2.5.4.3, (TSS-cirkulære 2000-5).

Værdiansættelsesmodellerne er forskellige på flere punkter, men en sammenligning er dog mulig på helt

centrale punkter. Da modellerne har forskellige beregningsmetoder, er resultatet af værdiansættelserne heller

ikke ens, og deri ligger årsagen til de forudgående overvejelser om anvendelsen af den enkelte model. Ofte vil

det være cirkulære nr. 185 af 17. november 1982, der vil bibringe selskabet den laveste værdiansættelse i

forhold til TSS-cirkulære 2000-9.

Ved sammenligning af cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 og TSS-cirkulære 2000-9 vil det i en

overdragelsessituation af fast ejendom være cirkulæret fra 1982, der er mest fordelagtigt, da der er hjemmel til

at overdrage ejendommen til den offentlige vurdering +/- 15 %. I modsætning hertil gælder det i TSS-cirkulære

2000-9, subsidiært den juridiske vejledning 2013;C.B.2.5.4.3, at værdiansættelsen af fast ejendom skal ske til

136 SKM2001.380.LSR
137 http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1757542
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den offentlige ejendomsvurdering, dog uden mulighed for det 15 % nedslag. Ønskes den laveste værdi bør

1982-cirkulæret anvendes såfremt betingelserne er opfyldt.

Også selve beregningsmetoderne er forskellige, da cirkulæret fra 1982 tager udgangspunkt i den

skattemæssige formue, herunder formueskattekursen, hvorimod TSS-cirkulære 2000-9 tager udgangspunkt i

de regnskabsmæssige værdier. Ved anvendelse af den bogførte indre værdi i henhold til cirkulære 2000-9,

skal der ligeledes foretages værdiansættelse og indregning af goodwill jf. TSS-cirkulære 2000-10. Dette vil

ligeledes medføre en øget værdi i forhold til cirkulæret fra 1982, da der ikke skal medtages goodwill ved

opgørelsen af formueskattekursen.

Som det ses på beregningerne af Hotel A/S før en eventuel omstrukturering, medfører værdiansættelsen efter

de to værdiansættelsesmetoder vidt forskellige handelsværdier:

Hotel A/S’ handelsværdi jf. TSS-cirkulære 2000-9 = 11.631.952

Hotel A/S’ handelsværdi jf. Cirkulæret fra 1982 = 6.202.492

Samlet forskel på handelsværdien af Hotel A/S = 5.429.460

Idet der på to centrale punkter af værdiansættelserne, nemlig fast ejendom og goodwill, er så store forskelle,

vil det ofte medføre en lavere værdiansættelse at anvende 1982-cirkulæret. I generationsskifte inden for

familie vil 1982-cirkulæret derfor ofte være det mest interessante at anvende, da man som overdrager ikke er

så fokuseret på at opnå den højeste salgsværdi som ved overdragelse mellem to uafhængige parter. Reglen

om anvendelse af 1982-cirkulæret skal dog iagttages, da det ikke er alle, som har mulighed for at anvende

denne værdiansættelsesmodel.

7. Generationsskiftemodeller:
Senior ønsker at overdrage enten hele Hotel A/S eller blot en mindre del af Hotel A/S til Junior. I det følgende

vil vi gennemgå generationsskiftemodellerne, hvor formålet er, at overdragelsen sker så optimalt som muligt

for både Senior og Junior.

Den optimale generationsskiftemodel afhænger ikke kun af, hvor mange penge henholdsvis Senior og Junior

har. Der er en lang række faktorer, som har indflydelse, når den optimale model skal vælges. Både

beskatning, fremtiden, selskabets drift, men også finansieringen er vigtig at overveje. Valget af

generationsskiftemodel bør i sidste ende bero på en konkret vurdering af situationen og selskabet, og ofte vil

det medføre et kompromis fra både erhververen og overdrageren.

Som det fremgår af opgavens afsnit 2 vedrørende forholdende omkring Senior og Junior, har hverken Senior

eller Junior en større privat opsparing, der vil kunne dække omkostningerne i forbindelse med finansieringen
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af Hotel A/S eller skattebetalingen ved en sådan overdragelse. Dette forhold skal derfor iagttages ved valget af

den mest optimale generationsskiftemodel.

Når Senior vil overdrage Hotel A/S til Junior, vil det som udgangspunkt medføre realisationsbeskatning.

Dermed vil Senior være forpligtet til at betale skatten, enten via sine opsparede midler, eller via det

kontantvederlag han får fra Junior. Den sidste mulighed er, at Senior må låne penge til skattebetalingen.

Der er flere metoder til at udskyde skatten, hvoraf den ene vil være salg via holding. Derudover er der også

den skattefrie model, som vil medføre, at Senior ikke bliver beskattet ved overdragelsen, da Junior succederer

i hans skattemæssige position. For at vurdere de forskellige løsningsmodeller vil det være nødvendigt at

foretage konsekvensberegninger, som viser forskellen i finansieringsbyrden for Junior - og samtidig også

beskatningen hos Senior.

7.1 Skattepligtigt generationsskifte:

Overdragelse af aktier sidestilles i hovedreglen med afståelse. Ved afståelse opstår der

realisationsbeskatning, som medfører, at der skal beregnes skattepligtig avance på de afståede aktier samt

den forfaldne skattebetaling af avancen. Den skattepligtige generationsskiftemodel vil medføre, at Senior vil

blive beskattet af den avance, som han opnår ved overdragelse til Junior. Det er i den henseende de

almindelige regler i ABL, som skal anvendes.

Salg af aktier kan ske direkte fra overdrageren personligt eller fra dennes holdingselskab til erhververen enten

personligt eller til dennes holdingselskab. Det skattemæssige udfald af afståelse direkte fra Senior til Junior er

væsentligt forskelligt fra det skattemæssig udfald, der vil være, såfremt aktierne blev overdraget fra Seniors

Holdingselskab. Hvorvidt salget sker fra fysisk person eller fra holdingselskab er afhængigt af de valgte

omstruktureringsmodeller og den deraf afledte selskabsstruktur, der er valgt i forbindelse med planlægningen

af generationsskiftet.

7.1.1 Salg mellem fysiske personer:

7.1.1.1 Lovgivning og betingelser:

Salg mellem fysiske personer vil udløse realisationsbeskatning af avancen hos overdragerene på tidspunktet

for afståelse.138 Avancen beregnes som afståelsessummen fratrukket den oprindelige anskaffelsessum.

Herefter beregnes der skat på 27 % af de første DKK 48.300 og herefter 42 % af den resterende avance over

DKK 48.300.139 I tilfælde, hvor der er tale om høje værdiansættelser på selskaber, kan skatten udgøre en ikke

ubetydelig værdi, og den kan derfor medføre et væsentligt likviditetsmæssigt pres på overdrageren.

138 PSL § 4a.
139 PSL § 8a.
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Det er dog muligt for overdrageren, i dette tilfælde Senior, at udskyde beskatningen ved at anvende reglerne i

PBL § 15A, hvorved han har mulighed for at indskyde den skattepligtige avance på en pensionsopsparing.

Nærmere om indskydelse på pensionsordning vil blive gennemgået i opgavens afsnit 7.5.2 om

opsparingsmuligheder.

Slutteligt er der en ejertidsregel, der gør det muligt for en hovedaktionær jf. ABL § 47 at opnå et

ejertidsnedslag, såfremt aktierne er anskaffet før den 18. maj 1993. Ejertidsnedslaget udgør jf. ABL § 47, stk.

2, 1 % pr. ejerår frem til og med 1998. Dette betyder dog ikke noget i relation til Senior, da han først stiftede

selskabet i 1994 og dermed ikke har mulighed for at anvende reglen om ejertidsnedslag.

7.1.1.2 Vurdering af Hotel A/S:

Ved værdiansættelse af Hotel A/S skal betingelserne i opgavens afsnit 6 om værdiansættelse iagttages. Da

der er tale om overdragelse mellem forældre og børn omfattet af BAL § 22140, kan Senior anvende

værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. november 1982. Som endelig betingelse for anvendelse af gave-

cirkulæret fra 1982, er det, at der ved overdragelsen fra Senior til Junior skal indgå et gaveelement. For at

sikre at SKAT er forpligtet til at trække afgørelse om værdiansættelsen, fastsættes gaveelementet til DKK

100.000.

I dette beregningseksempel141 er værdiansættelsen af Hotel A/S sket både før og efter ophørsspaltningen af

Hotel A/S, og det skal ligeledes pointeres, at der er tale om, at Senior ejer Hotel A/S personligt.142 I

nedenstående tabel fremgår både finansieringsbehovet samt skattebetalingen.

Selskab: Hotel A/S Drift A/S

Opgjort handelsværdi, 1982-cirkl. DKK 6.202.492 DKK 1.713.882

Nettoprovenu, Senior DKK 2.924.690 DKK 733.096

Beregnet skattebetaling for Senior DKK 2.177.802 DKK 590.785

Beregnet finansieringsbehov, Junior DKK 6.108.687 DKK 1.607.687

Tabel 1: Skattepligtig salg af Hotel A/S ell. Drift A/S – egen tilvirkning

Den skattepligtige avance hos Senior er for stor til, at det samlede beløb kan blive indbetalt på en

pensionsordning i henhold til PBL § 15A, dog opfylder Senior samtlige opstillede betingelser jf. ovenstående

liste. En fuld indbetaling på pensionsordningen af DKK 2.507.900 jf. PBL § 15A, stk.6 er dog mulig og vil

medføre en nedbringelse af den forfaldne skat til DKK 1.111.443 ved overdragelse af Hotel A/S, mens skatten

ved overdragelse af Drift A/S helt vil bortfalde.143

140 Gaveafgiftskredsen
141 Beregningen fremgår af Bilag 11: konsekvensberegninger
142 Salg af Hotel A/S via holdingselskab vil blive gennemgået i det følgende afsnit.
143 Beregningsgrundlaget af skattepligtig avance nedbringes med DKK 2.5 mio.
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Konsekvenserne af denne indbetaling er dog, at de indbetalte midler fremadrettet vil være låst på

pensionsordningen frem til udbetalingstidspunktet.

7.1.1.3 Skattemæssige konsekvenser:

Konsekvenserne for Senior fremgår af ovenstående afsnit. Det vil være muligt for Senior at nedbringe

skattebetalingen til DKK 1.111.443 ved overdragelse af Hotel A/S, men da Senior ikke har så stor en

opsparing, vil han være nødt til at låne pengene enten i en bank eller sørge for, at Junior i forbindelse med

betalingen af Hotel A/S erlægger et tilpas stort kontantbeløb, således at disse kan anvendes til

skattebetalingen.

Konsekvenserne for Junior vil være finansieringsbehovet af købet. I henhold til bilag 7 er handelsværdien for

Hotel A/S fastsat til DKK 6.202.492. Der gives dog en gave fra Senior, som medfører, at købssummen

nedbringes med DKK 100.000. Hertil kommer dog, at da Senior og Junior er omfattet af gaveafgiftskredsen, vil

Junior være gaveafgiftspligtig af den del af gaven, som overstiger bundfradraget på DKK 58.700. Det

medfører, at Junior skal betale 15 % gaveafgift af den resterende del, og denne gaveafgift beløber sig til DKK

6.195.144

Det samlede finansieringsbehov beløber sig derfor til 6.108.687, som det fremgår af tabel 1, ovenover. Junior

kan blive nødt til at erlægge Senior i kontanter, således at Senior vil være i stand til at betale skatten, mens

det eventuelt vil være muligt for Junior at optage den resterende del af købssummen som et gældsbrev,

hvorved han kan afbetale dette til Senior.

Ved et senere videresalg af Hotel A/S vil Juniors anskaffelsessum være DKK 6.202.492.

7.1.2 Salg via holding:

Alternativt til overdragelse af aktierne i Hotel A/S direkte fra Senior til Junior, kan overdragelsen ske som følge

af en aktieombytning, hvorved der stiftes en holdingstruktur, og det indskudte holdingselskab fremadrettet ejer

100 % aktier i Hotel A/S.145 Dermed sker salget af aktierne i Hotel A/S fra Holdingselskabet og til Junior eller til

Juniors Holdingselskab. Da salget nu sker fra et selskab og ikke længere end fysisk person, vil dette have

påvirkning på den skattemæssige behandling af salget.

7.1.2.1 Lovgivning og betingelser:

Når salget af Hotel A/S sker fra en juridisk person, Seniors Holdingselskab, er handlen ikke længere omfattet

af gaveafgiftskredsen, og det er derfor ikke længere muligt at værdiansætte Hotel A/S i henhold til

144 100.000-58.700 = 41.300 x 15 % = 6.195,-
145 For nærmere vedrørende omstrukturering til holdingstruktur henvises til opgavens afsnit 5, om omstruktureringsmodeller.
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gaveafgiftscirkulæret146, men derimod skal TSS cirkulære 2000-9 anvendes til værdiansættelsen, da der

stadig er tale om interesseforbundne parter ved overdragelse mellem far og søn.

Da selskabsstrukturen er konstrueret således, at Seniors Holdingselskab nu ejer samtlige aktier i Hotel A/S, vil

det ved et salg være muligt at udskyde beskatningen af salget på ubestemt tid. Dette skyldes, at salg af

datterselskabsaktier i henhold til ABL § 8 jf. PSL § 4a er skattefrie, og beskatningen vil derfor først indtræde på

det tidspunkt, hvor Senior vælger at hæve pengene i holdingselskabet som udbytte, hvorved der indtræder

udbyttebeskatning jf. PSL § 8A med henholdsvis 27/42 procent.

7.1.2.2 Vurdering af Hotel A/S:

Som udgangspunkt vil salget af aktierne i Hotel A/S via holding ikke påvirke Senior skattemæssigt, da der som

nævnt ovenfor ikke indtræder beskatning ved salg af datterselskabsaktier jf. ABL § 8 jf. PSL § 4a. Senior vil

først senere blive beskattet ved hævningerne fra Senior Holding. Hertil skal dog iagttages de betingelser, som

omfatter en aktieombytning, og det vil, såfremt der er foretaget skattefri aktieombytning efter de objektive

regler, være en forudsætning, at der ikke sker afståelse af aktierne i Hotel A/S inden for en 3 årig periode i

henhold til holdingkravet.

Da værdiansættelsen sker via TSS-cirkulære 2000-9, vil der ved værdiansættelsen være krav om, at der

foretages regulering af værdien af fast ejendom147 samt beregning af goodwill i henhold til TSS-cirkulære

2000-10. Dette betyder også, at værdiansættelsen af Hotel A/S bliver højere end ved tidligere brug af

gaveafgiftscirkulæret148 jf. nedenstående tabel 2.

Selskab: Hotel A/S Drift A/S

Opgjort handelsværdi, cirkl. 2000-9. DKK 11.631.952 DKK 4.382.120
Nettoprovenu, Senior DKK 10.631.952 DKK 4.092.120
Beregnet skattebetaling for Senior DKK 0,- DKK 0,-
Beregnet finansieringsbehov, Junior DKK 11.631.952 DKK 4.382.120
Tabel 2: Salg vi holding af Hotel A/S eller Drift A/S

Fordelen for Senior ved at anvende denne metode er den lave beskatning i henhold til PSL § 8a, da Senior

kan vælge kun at udlodde DKK 48.300 hvert år, hvorved han undgår beskatningen på 42 %.

For Junior medfører metoden, at han får et større finansieringsbehov pga. den øgede værdiansættelse. Junior

skal dog overveje, hvorvidt han ønsker at erhverve Hotel A/S personligt eller via et holdingselskab. Forskellen

ligger i det fulde fradrag for renteudgifterne, som Junior kan opnå ved at overtage Hotel A/S via

holdingselskab, da selskabet skal afholde renteudgifterne til lån. For at opnå fordel af det fulde fradrag

forudsætter det dog, at holdingselskabet har anden indtægt, som kan modsvare renteudgifterne. Derudover vil

146 Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982
147 Jf. juridisk vejledning 2013-1;C.B.2.5.4.3.
148 Her henvises til sammenligningen af værdiansættelsesmodeller, opgavens afsnit 6.6
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det ved overtagelse via holding være muligt for Junior at betale renter og gæld til erhvervelsen med lavt

beskattede midler 149

7.2 Overdragelse af aktier med succession:

Som det fremgår af afsnit 7.1, medfører et almindeligt salg af aktierne i Hotel A/S, at der sker

realisationsbeskatning på afståelsestidspunktet, og Senior vil derfor få en høj forfalden skattebetaling, som

han skal finansiere via det vederlag, som Junior skal erlægge i forbindelse med overtagelsen.

Den skattefrie generationsskiftemodel medfører, at beskatningen udskydes til senere. Udskydningen af

beskatningen er mulig, fordi Junior succederer i Seniors skattemæssige position. Skattebetalingen udløses

således først, når Junior på et senere tidspunkt afstår de erhvervede aktier i Hotel A/S, medmindre Junior selv

udskyder skattebetalingen ved succession, når han en dag skal overdrage selskabet til en ny ejer.

7.2.1 Betingelser og lovgivning:

Muligheden for overdragelse af et personligt ejet selskab med succession fremgår af KSL § 33C, mens

muligheden for overdragelse af aktier fremgår af ABL §§ 34, 35 samt 35A. For at anvende muligheden for

overdragelse af aktier med succession, skal følgende betingelser være opfyldt:

- I ABL § 34 fremgår det at overdragelse af aktierne i medfør af ABL § 34 kun kan ske til en begrænset

personkreds jf. ABL § 34, stk. 1. Bestemmelsen i ABL § 34, er udtømmende, og det er derfor ikke

muligt at overdrage med succession til personer som ikke er omfattet af denne personkreds. Hertil bør

det nævnes at denne personkreds i vidt omfang minder om den der fremgår af gaveafgiftskredsen i

BAL § 22, dog med den undtagelse at det i medfør af ABL § 34, ikke er muligt at overdrage med

succession til forældre.

- Overdragelsen skal som minimum udgøre 1 % af aktie- eller anpartskapitalen.150

- Personerne der skal være omfattet af overdragelsen med succession skal være fuldt skattepligtig til

Danmark.151

- Virksomhedens aktivitet må ikke i overvejende grad hidrøre fra passiv investering i fast ejendom,

værdipapirer eller bankindeståender, i overensstemmelse med pengetanksreglen.152

Hotel A/S opfylder samtlige betingelser, da aktieoverdragelsen sker fra Senior til Junior, og der overdrages

samtidig aktier over minimumsgrænsen på 1 % i Hotel A/S, som drives erhvervsmæssigt.

149 Midler fra skattefrit udbytte fra Hotel A/S eller Drift A/S.
150 ABL § 34, stk. 1, nr. 2
151 KSL § 1 jf. ABL § 34, stk. 3
152 ABL § 34, stk. 1, nr. 3, jf. ABL § 34, stk. 6 (Vi vil komme nærmere ind på pengetanksreglen I et senere afsnit.)
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7.2.1.1 Pengetanksreglen:

Som det fremgår af ABL § 34, stk. 1, nr. 3 jf. ABL § 34, stk. 6 må selskabet, hvis aktier der skal overdrages

med succession, ikke være et såkaldt pengetanksselskab. Dette betyder, at de værdier, der er i selskabet,

ikke hovedsageligt må bestå af passive investeringer i værdipapirer, likvider eller udlejnings ejendomme. I

slutningen af 2011 blev det besluttet at skærpe pengetanksreglen, da man fra politisk side valgte at nedsætte

spærregrænsen fra 75 % til 50 %. Denne spærregrænse udtrykker, hvor mange procent af selskabets

balance, som må hidrøre fra passiv pengeanbringelse, og ligeledes hvor mange procent af selskabet

omsætning, som må hidrører fra passiv pengeanbringelse. Overskrider selskabet spærregrænsen på 50 %, vil

det i medfør af ABL § 34, stk. 6, ikke være muligt at anvende reglerne om aktieoverdragelse med succession.

Den praktiske opgørelse af, hvorvidt et selskab overholder pengetanksreglen eller ej, tager udgangspunkt i de

seneste 3 årsrapporter og deraf den gennemsnitlige aktivmasse, som er anvendt til passiv pengeanbringelse.

Ligeledes tages der udgangspunkt i den gennemsnitlige indtjening henover de seneste tre år.

Ved skærpelsen af pengetanksreglen blev der endvidere indført en overgangsregel, som giver selskaberne

mulighed for at anvende værdierne på overdragelsestidspunktet i stedet for den gennemsnitlige 3-årige

periode.

7.2.2 Omgørelse:

Det er som udgangspunkt ikke muligt at overdrage aktierne med succession opad, således at der overdrages

fra børn til forældre, da personerne skal være omfattet af ABL § 34, stk. 1 for at overdragelse med succession

er muligt. Forældre er ikke omfattet af ABL § 34, stk. 1, og derfor vil Junior ikke kunne overdrage aktier med

succession til Senior. Der er dog den undtagelse, at det jf. ABL § 35A er muligt at omgøre en tidligere

overdragelse med succession. ABL § 35A opstiller følgende betingelser for brugen af denne bestemmelse:

- Overdragelsen må senest ske 5 år efter det oprindelige overdragelsestidspunkt.

- Overdragelsen skal gå tilbage til den oprindelige overdrager, hvorfra aktierne eller anparterne blev

erhvervet fra.

- Den første overdragelse skal være sket med succession.

Denne bestemmelse er indsat med virkning fra 1.1.2009 som en mulighed for at omgøre et tidligere

generationsskifte, såfremt det ikke udviklede sig som forventet. I princippet kan denne bestemmelse anvendes

på alle situationer hvor den oprindelige overdragelse ønskes omgjort, blot de ovenstående tre bestemmelser

er opfyldt.153

153 Generationsskifte og omstrukturering, side 32.
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7.2.3 Passivpost:

Der er forskellige måder hvorpå betalingen af købssummen kan skrues sammen. De forskellige muligheder er,

at der kan ske fuldt vederlag for aktierne, der kan som led i overdragelsen gives en gave af Senior, som svarer

til købssummen, således at der gives fuld gave, eller der kan udarbejdes en kombination af begge, således at

noget af købssummen erlægges i vederlag, mens resten overdrages som gave.

Hvis der i forbindelse med overdragelsen af aktierne jf. KSL § 33C gives en gave til erhververen, er det muligt i

henhold til KSL § 33D at beregne en passivpost, der går til fradrag ved beregning af den gaveafgiftspligtige

værdi.154 Passivposten er udtryk for et nedslag i købssummen på grund af den latente skat, der påhviler

erhververen, da overdragelsen er sket med succession, og erhververen i den forbindelse er indtrådt i den

skattemæssige position af overdrageren. Den eneste betingelse for anvendelsen af passivpost jf. KSL § 33D,

er:

- At der helt eller delvist ydes en gave i forbindelse med overdragelsen af aktierne.155

Passivposten skal beregnes på grundlag af den lavest mulige skattepligtige fortjeneste, som ville være

fremkommet, hvis gavegiver havde solgt aktivet på tidspunktet for dets overdragelse.156Det fremgår ligeledes

af KSL § 33 D, stk. 3, at passivposten udgør 22 % af den beregnede fortjeneste, der ville være aktieindkomst.

Anvendelsen af den beregnede passivpost afhænger af om gavemodtageren er omfattet af BAL § 22. Såfremt

modtageren, som i Hotel A/S, er omfattet af BAL § 22, så skal passivposten fratrækkes i

gaveafgiftsgrundlaget, mens at såfremt gavemodtageren ikke er omfattet af BAL § 22, så skal passivposten

fratrækkes gavens værdi. Er modtageren ikke omfattet af BAL § 22, skal denne ligeledes beskattes af gaven i

henhold til SSL § 4, litra c.

7.2.4 Vurdering af Hotel A/S:

Hotel A/S er ejet af Senior, der ønsker at overdrage aktierne til Junior. Dermed er Hotel A/S omfattet af

reglerne i KSL § 33 C om overdragelse af aktier med succession, da junior, som erhverver, er omfattet af

personkredsen i KSL § 33 C, stk. 1. Dernæst skal reglen om passiv investering i form af pengetanksreglen

iagttages for at sikre, at Hotel A/S lever op til de fastsatte balance- og indtjeningskrav, der fremgår af ABL §

34, stk. 1, nr. jf. § 6. Det fremgår af overgangsreglen vedrørende pengetanksreglen, at der er mulighed for at

anvende den seneste årsrapport som vurderingsgrundlag i stedet for at bruge gennemsnittet af de seneste tre

årsrapporten. Ved anvendelse af årsrapporten for 2012 er der kun ikke erhvervsfremmende aktiver, som

udgør 6 % af den samlede balancesum i Hotel A/S, hvorved Hotel A/S kan anvende reglerne om succession.

154 Generationsskifte og omstrukturering, side 53.
155 Generationsskifte og omstrukturering, side 54.
156 KSL § 33 D, stk. 2.
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Den skattefrie generationsskiftemodel skal sikre, at overdragelsen af aktierne i Hotel A/S sker så lempeligt

som muligt. Ved at anvende modellen med overdragelse af aktierne med succession, sker der ikke beskatning

af Senior ved overdragelsen til Junior, da Junior succederer i Seniors skattemæssige position.

Ligeledes er det muligt for Senior at hjælpe Junior med finansieringen ved at udnytte muligheden for at

overdrage aktierne med gave. For at opnå den største effekt ved brug af gaveelementet, kan gaven optimeres

således, at der kun gives gave op til grænsen, uden at det udløser gaveafgift for Junior.

Overdragelsen af Hotel A/S sker mellem fysiske personer, da Senior ejer Hotel A/S personligt, og Junior er

erhververen, og begge er omfattet af gaveafgiftskredsen i BAL § 22. På baggrund af dette, er det muligt at

anvende cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 ved værdiansættelse af Hotel A/S.

Som det fremgår af nedenstående tabel 3, er skattebetalingen nul, da Senior ved anvendelsen af den

skattefrie model ikke bliver belastet skattemæssigt.

Selskab: Hotel A/S Drift A/S

Opgjort handelsværdi, 1982-cirkulæret. DKK 6.202.492 DKK 1.713.882
Nettoprovenu til Senior DKK 3.999.244 DKK 1.051.928
Beregnet skattebetaling for Senior DKK 0,- DKK 0,-
Beregnet finansieringsbehov, Junior DKK 4.999.244 DKK 1.341.928
Tabel 3: Overdragelse med succession af Hotel A/S eller Drift A/S

Den skattefrie model giver mulighed for overdragelse af gave samt beregning af passivpost. For at optimere

overdragelsen af gaven, kan det jf. beregninger i bilag 11 bedst betale sig at optimere gaven, således at

denne svarer overens med den beregnede passivpost plus bundfradraget.

Junior vil dermed undgå gaveafgift, mens han ligeledes vil få et nedslag i den overdragelsessum, som skal

erlægges til Senior. Junior skal finansiere de resterende 5 million kroner, hvilket kunne gøres som en delvis

kontantbetaling til Senior samt resten som gældsbrev. Dog bør det aftales, at Junior betaler en andel kontant,

således at Senior har nogle likvide midler at leve for.

7.3 A/B Aktiemodellen:

Et generationsskifte kan være forbundet med store finansieringsbehov for Junior. Etableres A/B aktiemodellen

korrekt, vil det være muligt at undgå beskatning for både Senior og Junior ved gennemførelsen af

generationsskiftet.157 For at opnå den bedste udnyttelse af A/B aktiemodellen, forudsætter det, at både Senior

og Junior har et holdingselskab til brug for at eje kapitalandelene i Drift A/S.

157 Generationsskifte af aktier i familieejede virksomheder – stramning af reglerne og alternative løsninger, Hortens corporate
newsletter, side 21.
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A/B Aktiemodellen gør det muligt for Senior at opnå en høj handelsværdi for Drift A/S, samtidig med at

finansieringsbyrden for Junior ikke bliver uoverskuelig, da modellens primære formål er, at finansieringen af

Juniors køb skal ske via Drift A/S’ fremtidige indtjening. Anvendelsen af A/B aktiemodellen betyder, at aktierne

i Drift A/S opdeles i A- og B-aktier, hvor der ved A-aktierne er tilknyttet en forlods udbytteret, der netop skal

medvirke til, at det er den fremtidige indtjening i Drift A/S, der finansierer Juniors opkøb. Denne metode

bevirker dog, at modellen er langstrakt og behæftet med en vis risiko, da betalingen til Senior netop afhænger

af den fremadrettede indtjening i Drift A/S.

Anvendelsen af A/B aktiemodellen bevirker, at der skal gennemføres flere trin for, at modellen er gennemført.

Dette er opsplittet i det følgende:

1. Først og fremmest skal der i Drift A/S gennemføres en vedtægtsændring, da aktierne i Drift A/S skal

opsplittes i A og B aktier, eller der skal ske en kapitaludvidelse med B-aktier. I begge tilfælde gælder

det dog, at A-aktierne skal tildeles forlods udbytteret.

2. Dernæst skal Junior enten via sit holding eller personligt foretage nytegning af B-aktier i Drift A/S, eller

han skal købe de stiftede B-aktier, dog til en reduceret kurs, mod at A-aktierne er behæftet med den

forlods udbytteret.

3. Den forlods udbytteret udbetales henover en fastsat årrække via Drift A/S’ årlige resultat, og ved

endelig udbetaling af den forlods udbytteret bortfalder denne, hvorefter de to aktieklasser sidestilles og

begge opnår ret til udbytte fra Drift A/S.

7.3.1 Vedtægtsændring:

For at aktiekapitalen i Drift A/S kan opsplittes i A- og B-aktier, skal der foretages en vedtægtsændring, således

at de nye aktieklasser samt den forlods udbytteret til A-aktierne fremgår af vedtægterne jf. SEL § 45, og denne

vedtægtsændring skal godkendes på en generalforsamling.

I forhold til ovenstående punkt 1, er det væsentligt at iagttage holdingkravet på 3 år, såfremt der er foretaget

etablering af en holdingstruktur ved brug af en skattefri omstruktureringsmodel uden tilladelse. Dette skyldes,

at en vedtægtsændring er at sammenligne med afståelse, hvorved punkt 1 i A/B aktiemodellen vil være et

brud på holdingkravet. For at der er tale om afståelse i relation til en vedtægtsændring forudsættes det i

praksis, at aktierne efterfølgende skal have en anden identitet, og dette vil være aktuelt såfremt der sker en

formueforskydning. 158

Det fremgår dog af vurderingen om, hvorvidt vedtægtsændringen skal sidestilles med afståelse, at denne

beror på en vurdering af den aktuelle aktionærkreds. I tilfældet med Drift A/S er Senior 100 % ejer via Senior

Holding, der ejer samtlige aktier i Drift A/S. Det fremgår af SKM2013.35.SR jf. SKM2012.257.SR samt

158 SKM2010.2.SR, samt juridisk vejledning 2012-2;C.B.2.1.4.8
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SKM2004.416.LR, at en vedtægtsændring i et selskab, som er 100 % ejet af én aktionær ikke medfører

afståelse. Ligeledes er en kapitalforhøjelser heller ikke at sidestille med afståelse jf. SKM2009.646.SR, og det

er derfor ved anvendelse af A/B aktiemodellen ikke modstridende med det 3-årige holdingkrav jf. ABL § 36,

stk. 6, pkt. 3, ved en skattefri aktieombytning.159

7.3.2 Nytegning af B-aktier:

For at Junior kan indtræde som aktionær i Drift A/S kan han foretage nytegning af B-aktier i Drift A/S via sit

holdingselskab, dog bør han anskaffe minimum 10 % aktier i Drift A/S for at opnå datterselskabsaktier.

Kursen for de nytegnede B-aktier vil være lav, dog minimim kurs 100 som følge af Seniors ret til forlods

udbytteret. Da der fastsættes ret til forlods udbytte til A-aktierne, som tilhører Senior, skal der udfærdiges en

værdiansættelse af den forlods udbytteret. Denne udbytteret skal beregnes i henhold til beregningsreglen i

SKM2004.416.LR (TfS2004.832.LR) samt SKM2008.697.SR (TfS2008.1245.SR). I forbindelse med

beregningen af den forlods udbytteret skal der ske en forrentning jf. SKM2008.697.SR, og denne fastsættes

som udgangspunkt til den eksterne finansieringsrente efter skat jf. SKM2008.697.SR samt et risikotillæg.

7.3.4 Ophør af aktieklasser:

Som nævnt under punkt 3 vil opdelingen i A- og B-aktier ophøre ved endelig tilbagebetaling af den forlods

udbytteret. Ved ophør af A- og B-aktierne sidestilles aktierne, og disse vil derefter begge være berettiget til

udbytte fra Drift A/S. Det er i denne henseende vigtigt, at Junior Holding anskaffede min. 10 % af aktierne i

Drift A/S ved nytegningen, da han derved har adgang til skattefrit udbytte via sin beholdning af

datterselskabsaktier.

Efter ophøret af A- og B-aktier er der forskellige muligheder til, hvorledes Junior Holding kan overtage de

resterende dele af Drift A/S. Det kan først og fremmest ske ved at Senior Holding sælger sine aktier til Junior

Holding. Enten skal Junior kunne finansiere overtagelsen af de resterende aktier, ellers vil det også være

muligt med et gældsbrev, hvorved Junior Holding skylder penge til Senior Holding. Fordelen ved dette er, at

Senior Holding kan afstå aktierne i Drift A/S skattefrit, da der er tale om datterselskabsaktier.

En anden mulighed er, at Senior Holding kan sælge sine aktier i Drift A/S til det udstedende selskab, hvilket vil

blive gennemgået i afsnit 7.4.

7.3.5 Beregning af forlods udbytteret:

Ved beregning af forlods udbytte værdiansættes Drift A/S med udgangspunkt i TSS-cirkulære 2000-9 da

overdragelsen sker mellem selskaber, hvorved værdien af Drift A/S jf. bilag 5 er opgjort til DKK 4.382.120 efter

ophørsspaltningen af Hotel A/S.

159 Hovedaktionæren, side 158.
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Vores følgende beregninger er begrundet i SKATs afgørelse SKM2008.697.SR. Junior ønsker at nytegne 50

% i Drift A/S og det vil således koste ham DKK 500.000 at nytegne B-aktierne. Disse DKK 500.000 tillægges

den beregnede værdi af Drift A/S jf. TSS-cirkulære 2000-9, hvorved den samlede værdi andrager DKK

4.884.120.

Herved kan Juniors andel på de 50 % beregnes til DKK 2.441.060, som: (4.884.120 / 2 = 2.884.120). For at

opgøre Seniors forlods udbytteret på 50 % af A-aktierne fratrækkes tegningsbeløbet af Juniors B-aktier på

DKK 500.000 af Juniors andel på 50 %, hvorved beregningsgrundlaget opgøres til DKK 1.941.060. Herfra kan

Seniors udbytteret på de 50 % beregnes til DKK 3.882.120, beregnet som 1.941.060 / 0,5 = 3.882.120.

Figur 11: Forlods udbytteret til Senior Holding – egen tilvirkning.

Det er formålet med A/B-aktiemodellen, at den beregnede forlods udbytteret vederlægges til Senior Holding

henover en årrække som udbytte fra Drift A/S. Dette forudsætter, at Drift A/S kan generere et overskud, der

kan dække den udlodning, der årligt skal ske til Senior Holding. Som følge af usikkerheden om, hvorvidt det vil

være muligt for Drift A/S at generere det forventede overskud og dermed usikkerheden om, hvorvidt Senior vil

modtage det fulde vederlag, skal man tillægge et risikotillæg ved forrentning af den forlods udbytteret. Vi har

valgt i den følgende beregning at forrente den forlods udbytteret med 4,5 % inklusiv risikotillægget, da det

passer med den eksterne finansieringsbyrde efter skat. Vi anser et årligt udbytte på DKK 600.000 for realistisk

på baggrund af de seneste tre årsrapporter samt forventningen til hotelmarkedet fremadrettet. Da der i 2011

blev foretaget en udbygning af hotellet, må dette forventes at give en øget omsætning fremover.

Derved kommer vi jf. bilag 10 frem til, at den forlods udbytteret til Senior Holding først vil være udbetalt i år

2020.

7.4 Tilbagesalg til udstedende selskab:

Når den forlods udbytteret er betalt fuldt ud til Senior Holding, opstår der en ny situation. Senior Holding har

stadig 50 % ejerskab af Drift A/S, og efter 8 år med forlods udbytte vil Senior have rundet de 65 år. Dette er

Forlods udbytteret:

Drift A/S' værdi jf. Cirkulære 2000-9 4.382.120

Nytegning nom. 500.000 á kurs 100: 500.000

4.882.120

Junior Holdings andel, 50 % 2.441.060

Nytegning nom. 500.000 á kurs 100: -500.000

1.941.060

Senior Holdings ejerandel, 50 % 3.882.120

Seniors forlods udbytteret 3.882.120
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ikke ensbetydende med, at Senior absolut skal gå på pension, men det er væsentligt at kigge på de

muligheder, der nu opstår, for at Junior kan opnå 100 % ejerskab i Drift A/S. Der er som udgangspunkt 2

metoder til dette:

1. Junior Holding køber de resterende 50 % aktier i Drift A/S fra Senior Holding

2. Senior Holding sælger sin 50 % aktiebeholdning tilbage til Drift A/S, altså tilbagesalg til udstedende

selskab.

I henhold til punkt 1 vil det være muligt for Junior at købe de resterende aktier i Drift A/S fra Senior Holding.

Dette forudsætter dog, at Junior Holding enten kan betale den købssum, som aktierne opgøres til, eller at der

kan etableres et gældsbrev mellem Senior Holding og Junior Holding. Anses dette ikke for hensigtsmæssigt,

vil den anden mulighed jf. punkt 2 være at anvende reglerne om tilbagesalg af aktierne til udstedende selskab.

Dette betyder, at Senior Holding sælger sin aktiepost i Drift A/S tilbage til Drift A/S. De nærmere regler herom

gennemgås i det følgende.

7.4.1 Lovgivning og betingelser

For at et tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab skal være muligt, skal der være tale om at der er to

eller flere aktionærer, enten personlige eller via holdingselskaber. Tilbagesalg til udstedende selskab skal

behandles i relation til de almindelige selskabsretslige regler om kapitalnedsættelse med udbetaling til

aktionæren, som fremgår af selskabeslovens § 188, stk. 1, nr. 2.160 En kapitalnedsættelse skal vedtages på en

generalforsamling jf. SL § 186 med et stemmeflertal, som er påkrævet ved vedtægtsændringer. En

kapitalnedsættelse forudsætter, at der ved udbetaling til en aktionær som følge af kapitalnedsættelsen skal

ske indberetning til Erhvervsstyrelsens IT-system jf. SL § 192, da selskabets kreditorer skal opfordres til at

anmelde deres krav mod selskabet inden for 4 uger.161

Kapitalnedsættelsen må ikke medføre, at selskabskapitalen kommer under minimumsgrænsen for den

nominelle kapital på DKK 500.000 for aktieselskaber og 80.000 for anpartsselskaber. Sker dette, skal der ske

en kapitalforhøjelse i umiddelbar tilknytning til kapitalnedsættelsen.

Ved tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab fra fysiske aktionærer, vil udbetalingen fra driftsselskabet

blive beskattet som udbytte i henhold til LL §§ 16A & 16B. Der opnås ikke fradrag for de oprindelige

anskaffelsessummer af aktierne, og aktionæren vil derfor blive beskattet fuldt ud af vederlaget for

tilbagesalget. Man kan opnå dispensation jf. LL § 16 B, stk. 2, nr. 6, således at vederlaget skal beskattes efter

reglerne i aktieavancebeskatningsloven regler. Dette medfører, at aktionæren kun vil blive beskattet af en

eventuel avance på tilbagesalget.

160 Generationsskifte og omstrukturering, side 176, midt.
161 Generationsskifte og omstrukturering, side 176.
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Ved juridiske personers tilbagesalg af aktier til det udstedende selskab skal vederlaget beskattes i henhold til

LL § 16 B, stk. 1, hvorved dette anses som udbytte og beskattes herefter. Det vil dog være muligt at udskyde

denne beskatning, såfremt selskabet ejer mere end 10 % af aktierne i driftsselskabet. Derved opnås der

skattefrihed for udbytte i relation til reglerne om datterselskabsaktier jf. ABL § 4A. Er der derfor tale om

skattefrihed i forbindelse med tilbagesalget, skal dette behandles efter reglerne i ABL. Ellers vil vederlaget

som tidligere nævnt være at sidestille med udbytte med den beskatning der tilhører.

Såfremt tilbagesalg af aktier til udstedende selskab sker umiddelbart efter en skattefri omstrukturering uden

tilladelse, er det væsentligt at iagttage det 3-årige holdingkrav, således at tilbagesalget ikke medfører, at

omstruktureringen omgøres.

7.4.6 Vurdering af Drift A/S:

Ved anvendelse af A/B-aktiemodellen medfører det, at Senior via sit holdingselskab fortsat vil have en

aktieandel i Drift A/S efter den delvise overdragelse til Junior Holding. Generationsskiftemodellen forudsætter

ikke, at Senior fortsat skal være med i den daglige ledelse af Drift A/S, men i praksis vil modellen ofte inspirere

til, at begge parter er interesserede i et så gnidningsfrit generationsskifte som muligt. Dette hænger sammen

med, at Senior også har en stor interesse i selskabets fortsatte drift, da Seniors vederlag for overdragelsen af

aktierne afhænger af, at den fremtidige indtjening hos Drift A/S giver overskud og dermed grundlag for

udbytteudlodning. Der er derfor en hvis risiko forbundet med denne generationsskiftemodel set fra Seniors

synspunkt.

For Senior har anvendelsen af A/B-aktiemodellen således den betydning, at betaling ikke sker som

engangsvederlag i form af f.eks. kontant betaling eller løbende afbetaling via gældsbrev, men derimod via

udlodning af udbytte. Idet Senior via sit holdingselskab, Senior Holding, ejer over 10 % af aktierne i Drift A/S,

har modellen den fordel, at Senior får det løbende udbytte skattefrit. Skattebetalingen vil derfor være DKK 0,-,

og udbyttet vil derfor ikke blive beskattet, før end det udloddes fra Senior Holding til Senior privat.

For Junior har A/B-aktiemodellen den fordel, at han kun skal finansiere stiftelsen af sit eget holdingselskab,

hvilket vil betyde DKK 80.000 som selskabskapital, og derudover vil han være nødt til at kunne finansiere

nytegningen af B-aktierne i Drift A/S, som beløber sig til DKK 500.000. Derved vil det samlede

finansieringsbehov for Junior andrage DKK 580.000. Modellen har derudover den fordel for Junior, at han

opnår ejerskab af Drift A/S til en kurs væsentligt under markedsværdien på grund af forholdet om forlods

udbytteret til Senior Holding. Finansieringen af købet sker derved igennem Drift A/S, hvorved beskatningen af
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disse midler kun sker til 25 % selskabsskat, i modsætning til hvis Junior personligt skulle have finansieret

købet af midler beskattet med op imod ca. 56 %162.

Ulemperne ved denne model er dog, at Junior Holding først vil få adgang til udbytte fra Drift A/S på tidspunktet

for udløbet af den forlods udbytteret til Senior Holding, hvilket i vores beregninger vil ske i år 2020 jf. bilag 10.

Ved anvendelse af en holdingstruktur hos både Senior og Junior opnår de begge adgang til skattefrit udbytte

fra Drift A/S, da der er tale om datterselskabsaktier jf. ABL § 4A, jf. ABL § 8. Dette vil også være gældende,

såfremt Senior efter udløbet af den forlods udbytteret vælger at foretage enten salg til Junior Holding eller

tilbagesalg til udstedende selskab.

7.5 Finansierings- og opsparingsmuligheder

Der er en række af finansierings og opsparingsmuligheder, som kan være med til at hjælpe henholdsvis

Senior og Junior i forbindelse med overdragelsen af aktierne i Drift A/S. I det første afsnit vil vi gennemgå

mulighederne for finansiering for erhververen - i dette tilfælde Junior, der har erhvervet aktierne i Drift A/S

7.5.1 Finansieringsmulighederne for Junior:

For Junior er der flere måder at opnå finansiering til erhvervelsen af aktierne i Drift A/S. Det er muligt at gå ned

i banken og bede om ekstern finansiering. Ofte er et banklån dog behæftet med høje renter, og på grund af

den samfundsmæssige situation er bankerne ofte tilbageholdende med at stille kredit til rådighed. Det er også

muligt at opnå finansiering hos Senior, hvor der indgås en låneaftale, og vederlaget i forbindelse med

overtagelsen af Hotel A/S opdeles i en kontant sum, og resten af købssummen placeres i et gældsbrev. En

anden mulighed er indskud på en såkaldt iværksætterkonto, hvor der ved indskud opnås et skattemæssigt

fradrag. Slutteligt er det også muligt at opnå selvfinansiering igennem Hotel A/S efter de selskabsretslige

regler.

7.5.1.1 Selvfinansiering:

Der foreligger den mulighed i forbindelse med erhvervelsen af aktierne i Hotel A/S, at Junior kan anvende

reglerne i selskabsloven, der omhandler selvfinansiering. Dette forudsætter dog at reglerne i SL § 206-209 er

opfyldt. Jævnfør SL § 206 er det ikke tilladt at et kapitalselskab direkte eller indirekte stiller midler til rådighed,

yder lån, eller stiller sikkerhed for tredjemands erhvervelse af kapitalandele i selskabet. Der foreligger dog den

mulighed at disse regler ikke gælder såfremt at man opfylder betingelserne i SL §§ 206, stk. 3, samt 207-209

jf. SL § 206, stk. 2. Betingelserne i SL § 207-209 er:

- Det centrale ledelsesorgan skal sikre at der foretages en kreditvurdering af modtageren af midlerne.163

162 Hovedaktionæren, side 165.
163 SL § 206, stk. 3.



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 77 af 113

- Generalforsamlingen skal godkende164 at der ydes økonomisk bistand, og hertil skal det centrale

ledelsesorgan fremlægge en skriftlig redegørelse for bl.a. formålet samt de betingelser, der er knyttet

til aftale.165

- Finansiering eller den økonomiske bistand må kun svare til selskabets frie reserver, samt hvad der

anses for forsvarligt i forhold til selskabets økonomiske forhold.166

- Den økonomiske bistand der ydes af selskabet skal ske på markedsvilkår, herunder rente og

afdragsforhold. Dette betyder at forholdene for den økonomiske bistand skal være givet på hvilkår

som ville være fastsat af en uafhængig långiver.167

Ved at overholde ovenstående betingelser og derudfra anvende reglerne om selvfinansiering, er det muligt for

Junior, at han kan anvende de frie midler i Hotel A/S til at finansiere sin overtagelse af kapitalandelene.

7.5.1.2 Iværksætterkontoen:

En iværksætterkonto er en opsparingskonto i et pengeinstitut, hvor man som lønmodtager har mulighed for at

indsætte opsparede midler. De indbetalinger, som man foretager på iværksætterkontoen, kan fratrækkes i den

personlige indkomst, hvorved SKAT delvist er med til at finansiere opsparingen. Der er dog fastsat en

begrænsning på indbetalinger på DKK 250.000 årligt, eller maksimum 60 % af ens nettoløn. Dog skal man

minimum indsætte DKK 5.000 årligt.168Anvendelsen af de opsparede midler på iværksætterkontoen skal gå til

forretningsmæssige udgifter, såsom køb af afskrivningsberettigede aktiver, betaling af løn eller husleje,

udgifter til advokater, revisorer eller andre rådgivere, eller til køb af aktier eller anparter til etablering af

selskabsform. Indskuddene kan foretages frem til personens 67. år, men det er dog et krav at virksomheden er

stiftet senest ved udgangen af det indkomst år hvor man fylder 65. 169

7.5.2 Opsparingsmuligheder for Senior:

For senior handler det om at sikre tiden efter han er udtrådt af Hotel A/S. I casen får vi at vide, at han ikke har

en tilstrækkelig stor pensionsopsparing til pensionstilværelsen, og der har ikke været kutyme for at udlodde

udbytte fra selskabet. Der er dog en række muligheder for Senior i forhold til at sikre sig efter overdragelsen.

Nogle afhænger af de omstruktureringsvalg, der er foretaget under generationsskiftet, mens andre ikke gør.

Den ene metode drejer sig om udlodning af udbytte fra driftsselskabet til holdingselskabet, hvorved

holdingselskabet fungerer som opsparing. Derudover er det muligt at anvende reglerne om indskud på

pensionsopsparing, som vil blive gennemgået i det følgende.

164 Beslutningen skal træffes med majoritet jf. SL § 207, stk. 2.
165 SL § 207.
166 SL § 208
167 SL § 209.
168 http://www.startvaekst.dk/etableringskontoer
169 http://www.startvaekst.dk/etableringskontoer
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7.5.2.1 Pensionsopsparing:

Som tidligere nævnt under afsnittet om skattepligt afståelse af aktier, er der i PBL § 15A hjemmel til at foretage

indbetaling af skattepligtige midler fra afståelse af aktier i erhvervsdrivende selskaber. Der gælder for

personer, der opfylder kravene i PBL § 15A, at de kan indskyde den skattepligtige avance ved afståelse af

kapitalandele i en erhvervsdrivende virksomhed på en pensionsordning. Dette betyder, at beskatningen først

indtræder, når Senior vælger at få pensionen udbetalt på et senere tidspunkt. For at anvende denne metode,

er der en række betingelser som skal være opfyldt, og disse fremgår af PBL § 15A:

- Personen skal være fyldt 55 år på tidspunktet for afståelsen af aktierne.170

- Den, der opretter en pensionsordning omfattet af stk. 5 og 6, skal i en periode på mindst 10 år inden

for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvori pensionsordningen oprettes, have drevet

selvstændig erhvervsmæssig virksomhed eller have været hovedaktionær som nævnt i

aktieavancebeskatningslovens § 4, i et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed.171

- Selskabet må som udgangspunkt ikke have bestået af primært passiv investering, medmindre det var

som led i næring.172

- Pensionsordningen skal være med løbende udbetaling.173

- Indbetalingen kan maksimum udgøre DKK 2.507.900 i år 2013, og denne indbetaling skal være

foretaget senest 10 år, fra afståelsestidspunktet.174

Ulempen ved at anvende denne metode til at udskyde skatten er, at midlerne bliver spærret og dermed ikke

kan anvendes til andre ting såsom investeringer, før end de er hævet som beskattede midler.

7.6 Sammenligning af generationsskiftemodeller:

Valget af generationsskiftemodel skal tage udgangspunkt i erhverver, overdrager og det eller de implicerede

selskaber. Generationsskiftemodellerne er vidt forskellige og har alle både fordele og ulemper i forhold til de

implicerede parter. Ofte vil den samme model ikke være optimal for både overdrager og erhverver, og det vil tit

være nødvendigt at begge går på kompromis for at det skal lykkes.

Overordnet set har vi i opgavens afsnit 7 om generationsskiftemodeller opstillet tre forskellige modeller: Den

skattepligtige generationsskiftemodel, den skattefrite generationsskiftemodel og A/B-aktiemodellen. Vi vil i det

følgende sammenholde modellerne på forskellige punkter med udgangspunkt i de overvejelser, som Senior og

Junior har gjort sig ved planlægningen af generationsskiftet. Dette omfatter overvejelser omkring

170 PBL § 15A, stk. 1
171 PBL § 15A, stk. 2
172 PBL § 15A, stk. 3, jf. PBL § 15A, stk. 4
173 PBL § 15A, stk. 5
174 PBL § 15A, stk. 6 & 7.
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tidshorisonten, finansieringsbehov samt beskatning af parterne for at finde den optimale

generationsskiftemodel for Hotel A/S.

Ved konsekvensberegningerne af den skattepligtige model er der taget udgangspunkt i, at Senior har spaltet

hotel A/S og derfor ejer Drift A/S personligt, samt at der gives DKK 100.000 i gave. Ved at anvende den

skattepligtige model opstår der som udgangspunkt realisationsbeskatning af Senior på tidspunktet for

overdragelse af aktierne i Drift A/S til Junior. Denne model er den mest simple at anvende, da der sker

almindelig afståelse af aktierne fra Senior til Junior. Ulemperne er dog, at både Senior og Junior vil stå over for

at skulle finansiere henholdsvis skattebetalingen og betalingen af handelsværdien. Ved anvendelse af den

skattepligtige model er det muligt at anvende gaveafgiftscirkulæret ved værdiansættelse af Drift A/S. Af tabel 4

fremgår følgende opgørelse:

Skattepligtig, personligt salg af Drift A/S med gave

Senior Junior

Fordele Modellen er simpel og kræver blot
spaltning af Hotel A/S. Dernæst kan Drift
A/S overdrages til Junior.

Junior overtager ikke en latent
skattebyrde, og kan anvende
handelsværdien som anskaffelsessum
ved senere afståelse. Handelsværdien
kan beregnes jf. cirkulære-1982

Ulemper Senior vil blive beskattet af
overdragelsen.

Kroner/øre Finansieringen: DKK 100.000 i gave
som fratrækkes i vederlaget.
Skattebetaling: DKK 584.955

Finansiering: DKK 1.593.905
Skattebetaling: DKK 0,-

Tabel 4: Skattepligtig, personligt salg af Drift A/S med gave.

Senior kunne dog vælge at stifte en holdingstruktur og derefter sælge Drift A/S via holdingselskabet. Dette vil

have følgende konsekvenser:

Skattepligtig, salg via holding af Drift A/S uden gave

Senior Junior

Fordele Senior vil først blive beskattet når
salgssummen udloddes som udbytte fra
holding-selskabet.

Junior overtager ikke en latent
skattebyrde, og kan anvende
handelsværdien som anskaffelsessum
ved senere afståelse.

Ulemper Modellen kræver aktieombyt af Hotel A/S
samt spaltning. Dernæst kan Drift A/S
overdrages til Junior via det indskudte
holdingselskab.

Handelsværdien skal beregnes jf. TSS-
2000-9, og er dermed højere end ved
personligt salg. Der kan heller ikke
anvendes gave.

Kroner/øre Finansieringen: 0,-
Skattebetaling: DKK 0,-

Finansiering: DKK 4.382.120
Skattebetaling: DKK 0,-

Tabel 5: Skattepligtig, salg via holding af Drift A/S uden gave

Ovenstående anses ikke for værende hensigtsmæssigt, hvorfor vi vil anbefale, at den skattepligtige

generationsskiftemodel ikke anvendes.
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Den følgende gennemgang vil tage udgangspunkt i den valgte selskabsstruktur i afsnit 5.4, hvorved Senior

ejer Drift A/S samt Ejendom A/S via henholdsvis Junior Holding og Senior Holding.

Den skattefrie generationsskiftemodel gør det muligt at udskyde beskatningen til et senere tidspunkt, da Junior

indtræder i Seniors skattemæssige position. På grund af den latente skat, som Junior overtager, bliver der

ligeledes beregnet en passivpost, som er med til at mindske Juniors finansieringsbehov. På grundlag af

Seniors økonomiske situation er det en nødvendighed, at han modtager et vederlag fra Junior i forbindelse

med overdragelsen af Drift A/S, således at han har mulighed for at spare op og dermed har en

pensionsopsparing. Ved værdiansættelse af Junior Holding ApS indeholdende kapitalandelene i Drift A/S blev

handelsværdien opgjort til DKK 1.542.494. Hertil kommer dog, at Senior ved overdragelsen har valgt at

optimere gaven, således at denne udgør passivposten samt gavebeløbet under progressionsgrænsen,

hvorved Junior ikke vil blive gaveafgiftspligtig.175 I følgende tabel er konsekvenserne ved modellen opstillet for

Senior og Junior.

Skattefrit overdragelse af Junior Holding ApS

Senior Junior

Fordele Junior succederer i Seniors
skattemæssige position, hvorved
beskatningen udskydes og Senior bliver
dermed ikke beskattet ved overdragelsen
til Junior.

Junior overtager en latent skattebyrde, og
der beregnes derfor en passivpost som
fradrages vederlaget til Senior. Dette
inklusiv gaven giver Junior en væsentlig
besparelse. Junior vil i fremtiden have
samme mulighed for at overdrage med
succession, og dermed undgå
beskatning.

Ulemper Der er en lang række betingelser som
skal være opfyldt for at anvende
metoden. Denne er derfor mere
besværlig at anvende end metoden om
skattepligtigt salg.

Junior vil være nød til at erlægge en hvis
andel af vederlaget kontant til Senior,
således at han får opfyldt ønsket om at
kunne spare op til pensionen.

Kroner/øre Finansieringen: 100.000,- som gave til
Junior, der fratrækkes vederlaget.
Skattebetaling: DKK 0,-

Finansiering: DKK 1.208.245
Skattebetaling: DKK 0,-

Tabel 6: Skattefri overdragelse af Junior Holding ApS

Juniors samlede finansieringsbehov for Drift A/S bliver DKK 1.208.245. Dette er væsentligt under hvad

finansieringsbehovet ville have været ved skattepligtigt salg personligt, og ved salg via holdingselskabet.

Overdragelsen vil kunne finansieres som kontantvederlag, gældsbrev, eller en kombination af begge.

Den sidste mulighed er anvendelsen af A/B-aktiemodellen. Ved denne model overtager Junior

50 %176 aktier i Drift A/S via sit eget nystiftede holdingselskab. I den foreslåede selskabsstruktur i afsnit 5.4

ejes Drift A/S af Junior Holding. Som vist på figuren herunder:

175 Bilag 11: Konsekvensberegningsskema
176 Vi har ved beregning af A/B-aktiemodellen forudsæt at der sker nytegning af 50 % aktier i Drift A/S.



Generationsskifte af selskab i familie regi

Side 81 af 113

Figur 10: Aktieombytning og dobbelt spaltning af Hotel A/S – egen tilvirkning

Finansiering af Drift A/S sker via selskabet selv, og handelssummen betales som udbytte fra Drift A/S til Junior

Holding. Denne model er forbundet med en længere tidshorisont end de øvrige to generationsskiftemodeller,

da denne netop skal finansieres via forlods udbytteret. Der er dermed også en hvis risiko forbundet med

denne model, og dette skal der tages højde for ved ansættelsen af den forlods udbytteret. Nedenfor er

konsekvenserne for Senior og Junior opstillet ved brug af A/B-aktiemodellen:

A/B-aktiemodellen ved overdragelse af Drift A/S

Senior Junior

Fordele Senior undgår beskatning af det forlods
udbytteret såfremt A/B-aktiemodellen
etableres ved brug af holdingselskaber
som det er foreslået i afsnit 5.4. Udbyttet
vil derfor være skattefriet jf. reglerne om
datterselskabsaktier.

Junior skal kun finansiere nytegningen af
nom. 500.000 B-aktier i Drift A/S samt
stiftelsen af et ApS til DKK 80.000.
Junior kan efter den forlods udbytteret
modtage skattefrit udbytte fra Drift A/S,
som kan anvendes til opsparing med
henblik på køb af Seniors resterende 50
% aktier.

Ulemper Det vil tage 8 år, jf. bilag 10, før Senior
har modtaget den fulde forlods udbytteret
vedrørende Drift A/S. Senior kan ikke
være sikker på at modtage det hele da
det er afhængigt af drift A/S’ årlige
resultat.

Der opnås kun 50 % ejerskab. Den
resterende del kan evt. købes ved udløb
af den forlods udbytteret. Det vil ligeledes
ikke være muligt for Junior at få udbytte
før udløbet af Seniors forlods udbytteret.

Kroner/øre Finansiering: DKK0,- Skattebetaling:
DKK 0,-

Finansiering: DKK 580.000,-
Skattebetaling: DKK 0,-

Tabel 7: Overdragelse af Drift A/S via A/B-aktiemodellen

8. Konklusion

Det Bornholmske familie hotel, ejet af Senior, står overfor at skulle gennemføre et generationsskifte.

Generationsskiftet har været undervejs i en længere periode men først efter at Junior returnerede fra sit

udlandsophold er planlægningen begyndt at tage fart. Senior er kun i slut 50’erne og i modsætning til mange

andre familievirksomheder i Danmark er generationsskiftet påbegyndt i god tid, hvorfor det er muligt at

forberede og planlægge generationsskifteprocessen så både Senior og Junior får det optimale ud af

overdragelsen. Generationsskifteprocessen består af flere faser og i forbindelse med planlægningsfasen er

Senior

Hotel A/S

Senior

Drift

A/S

Ejendom

A/S

Efter

omstruktureringen
Senior Holding

ApS

Junior Holding

ApS
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det væsentligt at Senior træffer nogle strategiske valg, som har væsentligt indvirkning på den resterende

generationsskifteproces. I den planlæggende fase skal Senior træffe valg om arvtager, tidshorisont og

gennemgå en personlige afklaring. Senior ønsker at holde Hotel A/S inden for familien, hvorfor overdragelsen

skal ske til Junior, som ligeledes vurderes at have den rette uddannelse og gennem opholdet i udlandet også

at have tilegnet sig brugbar erfaring. Senior er kun i slutningen af 50’erne, og han har derfor god tid til at

gennemføre generationsskiftet. Planen er at Junior skal overtage en del af Hotel A/S og dermed overgår

ejerskabet og driften til Junior, mens Senior ønsker at bibeholde ejendommen og en del af likviditeten til

fremtidig opsparing. Senior ønsker at sikre sig økonomisk i tiden efter generationsskiftet, hvorfor han ser det

som et væsentligt punkt at der ved omstrukturering og generationsskiftet tages højde for dette. Seniors

manglende pensionsopsparing, samt hans fokus på tidligere at konsolidere Hotel A/S gør at han ikke har

likviderne til personligt at betale en stor beskatning ved overdragelsen. Det fremhæves endvidere at Junior

ligeledes ikke forventer at have likviderne til at kunne finansiere den fulde overtagelse af Hotel A/S. Senior og

Junior har dermed som en del af planlægningen til det forestående generationsskifte fået afklaret de

væsentlige punkter som er med til at danne rammen om- og sikre et gnidningsfrit generationsskifte.

Til at understøtte Seniors valg om tidspunktet for overdragelsen af hotellet er der foretaget en markeds- og

virksomhedsanalyse, som skal hjælpe Senior og Junior med at klarlægge Hotel A/S’ interne styrker og

svagheder samt de eksterne muligheder og trusler, som kan påvirke forretningsgrundlaget og Hotel A/S’

modenhed ved et forestående generationsskifte. Af de styrker der blev afdækket i forbindelse med

markedsanalysen er det væsentligt at fremhæve hotellets personale, som med erfaring og god service

sammen med restauranten evner at tiltrække og fastholde kunder. Sammenholdt med muligheden for øget

markedsføring i forbindelse med nogle af Bornholms initiativrige foreninger og det generelle øgede fokus på

Bornholmsk gastronomi giver det grobund for yderligere kunder, som ønsker at benytte hotellets tilbud om

pakkerejser. Hotellets stabile indtjening og evnen til at danne overskud i krisetider bør ligeledes fremhæves,

da dette i kombination med de øvrige styrker og muligheder giver Hotel A/S mulighed for at konsolidere sin

markedsposition i forhold til de øvrige konkurrenter og dermed sikre forretningsgrundlaget fremadrettet. Da

Junior har været ansat i Hotel A/S i en længere periode, og generationsskiftet er igangsat i rimelig tid, har

Junior indsigt og kendskab til såvel leverandører, interne forretningsgange og de vigtigste interessenter i en

servicevirksomhed, personalet. Den største trussel mod Hotel A/S er de store internationale kæder, der

besidder hoveddelen af hotelmarkedet, og som har gavn af stordriftsfordele og velkendte brands. Den

skrantende globale økonomi gør det ligeledes svært at skaffe ekstern finansiering til hoteller, hvilket kan blive

en udfordring ved generationsskiftet da Junior ikke selv har kapitalen til at finansiere overtagelsen af Hotel

A/S. Styrkerne og mulighederne i Hotel A/S ses dog overskygge svaghederne og truslerne, og det vurderes

derfor på baggrund af ovenstående at Hotel A/S har et fremtidigt forretningsgrundlag samt en modehed, som
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på baggrund af markeds- og virksomhedsanalysen, gør det attraktivt for Junior at overtage Hotel A/S fra

Senior.

Anvendelsen af omstruktureringsmodellerne kræver indsigt og forståelse for de love og betingelser som

forudsætter den korrekte brug af modellerne. Det optimale generationsskifte forudsætter en forståelse og en

indsigt i omstruktureringsmodellerne, for at disse skal kunne optimere selskabskonstruktionen for Senior og

Junior. Omstruktureringsmodellerne tæller flere forskellige typer herunder, tilførsel af aktiver, spaltning,

aktieombytning, og fusion. Modellerne har alle forskellige udgangspunkter og udmønter sig i forskellige

resultater. De modeller der er identificeret som relevante for Hotel A/S er skattefri aktieombytning med

tilladelse og skattefri ophørsspaltning med tilladelse. Disse modeller vurderes som værende relevante da de

bidrager med de ændringer som anses væsentlige på baggrund af de ønsker og muligheder som Senior og

Junior fremkommer med ved planlægningen af generationsskiftet. Derudover medfører de valgte modeller ikke

beskatning af Senior ved omstruktureringen, som ligeledes var et af Seniors ønsker ved planlægningen. Junior

vurderer ikke at han vil kunne finansiere den fulde overtagelse af Hotel A/S, og samtidig ønsker Senior at

bibeholde ejendommen samt en del af selskabets overskudslikviditet som opsparing til fremtiden. På den

baggrund kan en skattefri ophørsspaltning med tilladelse fra SKAT bidrage til at opdele Hotel A/S, i Drift A/S

og Ejendom A/S. At foretage ophørsspaltningen med tilladelse fra SKAT sikrer Senior størst muligt råderum

under spaltningen, størst råderum til efterfølgende dispositioner samt den største sikkerhed.

Ophørsspaltningen opfylder som nævnt de ønsker som Senior og Junior klarlagde under planlægningsfasen,

hvilket drejer sig om at Hotel A/S opdeles i to selskaber, hvorved finansieringsbyrden for Junior nedbringer

samtidig med at Senior bibeholder ejendommen. Det vurderes ligeledes at skattefri aktieombytning med

tilladelse bør anvendes ved etableringen af holdingstrukturen for de to nye driftsselskaber, da samtlige

betingelser er opfyldt. Det sikres dermed at der kan udloddes skattefrit udbytte fra både Drift A/S og Ejendom

A/S. Etableringen af holdingkonstruktionerne giver, udover muligheden for skattefrit udbytte og sikring af

likviditeten fra kreditorkrav, Senior øgede muligheder for optimering ved anvendelsen af

generationsskiftemodellerne, herunder salg via holding og A/B-aktiemodellen.

Ved anvendelse af omstruktureringsmodellerne stilles der krav til værdiansættelse af selskabet da

omstrukturering anses for afståelse blandt interesseforbundne parter. Til brug for dette anvendes

værdiansættelsescirkulærerne, TSS-cirkulære 2000-5177, TSS-cirkulære 2000-10, og TSS-cirkulære 2000-9, til

værdiansættelse af handelsværdien i Hotel A/S før omstruktureringstiltagene. Værdiansættelsen efter

cirkulære 2000-9, subsidiært cirkulære 2000-5 og cirkulære 2000-10, medfører at handelsværdien af Hotel A/S

opgøres til DKK 11.631.952. Ophørsspaltningen af Hotel A/S medfører at handelsværdien i Drift A/S opgøres

til DKK 4.382.120 mens at Ejendom A/S opgøres til DKK 7.249.832. Hensigten med anvendelsen af de

177 Her hentydes til den juridiske vejledning 2013-1; C.B.3.5.4.3: Fast ejendom
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skattefrie omstruktureringsmodeller er at disse ikke medfører en skattemæssig belastning på Senior, da der

ikke indtræder realisationsbeskatning, selvom at ophørsspaltning og aktieombytning i udgangspunktet

sidestilles med afståelse. Reglerne om succession skal dog iagttages da de bl.a. forudsætter at den

oprindelige anskaffelsessum for Hotel A/S, DKK 1.000.000 skal fordeles forholdsmæssigt ved ophørs

spaltningen, således at DKK 290.000 overføres til Drift A/S mens DKK 710.000 overføres som

anskaffelsessum for Ejendom A/S. Derefter skal disse anskaffelsessummer ved aktieombytningen placeres

hos holdingselskaberne.

Ved den oprindelige gennemgang af generationsskiftemodellerne blev fire modeller afdækket, skattepligtigt

personligt salg, skattepligtigt salg via holding, den skattefrie generationsskiftemodel, samt A/B-aktiemodellen.

Dernæst blev tre modeller identificeret som værende relevante i forhold til Hotel A/S. Vurderingen af

modellernes relevans er foretaget på baggrund af de ønsker, muligheder og begrænsninger som Senior og

Junior fremkom med under planlægningen, og derudover som afsæt i den valgte omstruktureringsmodel som

medførte to holdingselskaber med tilhørende driftsselskaber. De tre relevante modeller er opgjort til

skattepligtigt salg via holding, skattefri overdragelse med gave samt A/B-aktiemodellen. Da der er tale om

overdragelse af et selskab mellem interesseforbundne parter, skal selskabets handelsværdi værdiansættes ud

fra SKATs værdiansættelsescirkulærer. Ved skattepligtigt salg via holding anvendes værdien beregnet i

henhold til TSS-cirkulære 2000-9, opgjort til DKK 4.382.120. Ved anvendelse af den skattefrie

generationsskiftemodel forudsætter det overdragelse af Junior Holding ApS samt Drift A/S, hvorved Junior

Holding skal opgøres i henhold til gaveafgiftscirkulæret, hvorved kapitalandele i Drift A/S ligeledes skal

indregnes til værdien i henhold til gaveafgiftscirkulæret. Junior Holding ApS værdiansættes i henhold til

gaveafgiftscirkulæret til DKK 1.542.494. Ved anvendelse af A/B-aktiemodellen er det ligeledes en

forudsætning at Drift A/S værdiansættes i henhold til TSS-cirkulære 2000-9, hvorved værdien af Drift A/S er

opgjort til DKK 4.382.120.

Som udgangspunkt anses den skattepligtige generationsskiftemodel ikke som anvendelig da denne udløser

beskatning af Senior på DKK 584.955 ved overdragelsen, hvilket er imod Seniors ønsker om så lempelig en

beskatning som muligt. Beskatningen af Senior kan dog udskydes ved anvendelsen af modellen med salg via

holding, hvorved Senior først beskattes når provenuet udloddes, som udbytte fra holdingselskabet. Denne

model er dog ligeledes ikke interessant da den medfører et højt finansieringsbehov hos Junior som følge af

anvendelsen af TSS-cirkulære 2000-9 ved værdiansættelsen.

Anvendes i stedet den skattefrie model bortfalder beskatningen ved overdragelse fra Senior til Junior, da

Junior succederer i Seniors skattemæssige position. Dette betyder at Junior overtager en latent skattepost

som først vil blive udløst ved senere afståelse. Denne model har dog ingen skattemæssige konsekvenser for

Senior eller Junior på tidspunktet for overdragelsen. Ved anvendelse af gaveafgiftscirkulæret til
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værdiansættelse af handelsværdien medfører dette yderligere at handelsværdien ansættes lavere, til DKK

1.542.955. Den optimale gennemførelse af generationsskiftet forudsætter dog stadig at overdragelsen

finansieres af Junior, således at Senior får opfyldt sit mål om at foretage opsparing til pensionen. Modellen

medfører at Junior får et nedslag i kraft af en optimeret gave fra Senior på DKK 334.249. Den optimeret gave

består af en beregnet passivpost samt en gave på DKK 58.700 hvorved dette er under progressionsgrænsen

og der dermed ikke indtræder gaveafgiftspligt ved overdragelsen. Det endelige finansieringsbehov andrager

efter modregning af gaven DKK1.208.245. Junior skal finansiere dette, men det kan gøres som gældsbrav,

selvfinansiering via Drift A/S, ekstern finansiering eller som kombination af disse. Oprettes der gældsbrev bør

dette placeres i Juniors holdingselskab, således at de skattefrie midler178 fra driftsselskabet kan anvendes til

afbetalingen.

En alternativ model til ovenstående er A/B-aktiemodellen. Denne model er attraktiv da den nedbringer Juniors

finansieringsbehov væsentligt da overdragelsen af Drift A/S finansieres via forlods udbytte til Seniors

holdingselskab. Dermed er Juniors omkostninger kun DKK 500.000 til nytegning af B-aktier i Drift A/S samt

DKK 80.000 til etablering af sit eget holdingselskab. Modellen er altså en fordelagtig løsning for Junior, som

dog ikke har adgang til udbytte før end udløbet af den forlods udbytteret til Senior. Modellen er derimod

behæftet med væsentlig usikkerhed for Senior, som er afhængig af at Drift A/S kan generere et årligt

overskud, som gør det muligt at anvende den forlods udbytteret. Via vore beregninger er den forlods

udbytteret vurderet til at tage 8 år. A/B-aktiemodellen er derfor mindre attraktiv for Senior da den er

langtrukken samt risikobetonet. Risikoen forsøges dog nedsat ved anvendelse af et risikotillæg ved forrentning

af den forlods udbytteret. Skattefriheden ved anvendelse af modellen forudsætter at både Senior og Junior har

et holdingselskab, og at minimum aktiekapitalen andrager 10 % således at der er tale om datterselskabsaktier.

Ved udløb af den forlods udbytteret skal Junior og Senior tage stilling til hvorledes Junior skal overtage den

resterende del af Seniors aktier i Drift A/S. Dette kan ske som køb, hvorved der etableres et gældsbrev fra

Junior til Senior, eller Senior kan vælge at benytte muligheden for tilbagesalg til udstedende selskab.

På baggrund af ovenstående anses både den skattefrie generationsskiftemodel samt A/B-aktiemodellen for

anvendelige for både Senior og Junior. Dette skyldes at begge modeller opfylder Seniors ønske om opsparing

til pensionstilværelsen, samt at de medfører så lempelig beskatning som muligt. Derudover medfører de

ligeledes lempelige finansieringsbehov for Junior, pga. værdiansættelse via gaveafgiftscirkulæret samt den

forlods udbytteret, og gennemførelsen af omstruktureringstiltagene. Det anbefales dog at parterne anvender

den skattefrie generationsskiftemodel da denne, i størst grad anses for at tage hensyn til de ønsker og

forventninger som Senior og Junior fremsatte til det forestående generationsskifte. Det anses ligeledes for

realistisk at Junior via ejerskabet af Drift A/S vil kunne finansiere et gældsbrev til Senior på DKK 1.208.245 via

178 Her menes skattefrit udbytte fra Drift A/S som følge af datterselskabsaktierne PSL § 4A, samt ABL § 8.
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Junior holding og de skattefrie midler som kan udloddes fra Drift A/S. Derudover vil finansieringen være

væsentligt lavere på sigt ved den skattefrie model, end ved A/B-aktiemodellen da den forlods udbytteret skal

forrentes med en rente svarende til markedsrenten samt et risikotillæg. Derudover vil tidshorisonten samt

risikoen for Senior afkortes markant ved anvendelse af den skattefrie generationsskiftemodel.
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o Søren Halling-Overgaard & Birgitte Sølvkær Olesen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag,

3. udgave, 1. oplag, 2010.

- Lærebog om indkomstskat.

o Aage Michelsen, Steen Askholt, Jane Bolander, Liselotte Madsen, Jurist- og

Økonomforbundets Forlag, 14. udgave, 1. oplag, 2011.

- Understanding Strategic Management. (USM)

o Anthony Henry, Forlagt Oxford, 2008.

- Exploring Strategy

o Gerry Johnson, Richard Whittington, Kevan Scholes, Financial Times Prentice Hall Imprint,

Ninth edition, 2011.

- Økonomisk Virksomhedsbeskrivelse. (ØV)

o Charlotte Stisen Flyger, Ove Hedegaard og Preben Melander, Jurist- og Økonomforbundets

Forlag, 1. udgave, 1. oplag, 2008.

- Hovedaktionæren

o Dorthe B. Madsen & Ebbe Melchior, Revitax Skatte- og momsrådgivning, 21. september

2010, ISBN 9788761928566

- Grundlæggende erhvervsøkonomi,

o Ove Hedegaard, John Eli Anderson, Helle Lauritsen, Jurist- og Økonomforbundet, 1. udgave

2000, ISBN 9788757402704

Artikler:

- Ejerskifteindsats samler 34 stærke organisationer i unikt partnerskab.

o Erhvervsstyrelsen, Pressemeddelelse den 28.1.2013,

www.erhvervsstyrelsen.dk/pressesoeg/508119/5

- Til kamp mod fejlslagne generationsskifter.

o Berlingske Business, 27.1.2013, www.business.dk/node/24211259/print

- Tendens – Økonomisk analyse fra Horesta, nummer 1 – marts 2004

- Kreditforeningens-nej blokerer for generationsskifte på kroen

o http://ugeavisen.dk/holsted/kreditforenings-nej-blokerer-generationsskifte-p%C3%A5-kroen

- Liberal Alliance og Dansk Folkeparti vil styrke turismen

o Artikel fra Horesta den 3. marts 2012

- Pressemeddelelse fra Nationalbank, 1. kvartalsoversigt 2013

o Offentliggjort en 20. marts 2013

- Ny værdiansættelsesvejledning fra SKAT

o BDO, 30.09.2009, Carsten Gianelli

Cirkulærer, vejledning, mv. fra SKAT:

- TSS-Cirkulære 2000-10: Værdiansættelse af goodwill

o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=82338

- TSS-Cirkulære 2000-9: Værdiansættelse af aktier og anparter

o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=82338

- TSS-cirkulære 2000-5:
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o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=81923&vId=0

- Kapitaliseringsfaktorer 2013:

o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2083162&vId=0

- Juridisk vejledning 2013-1; C.B.3.5.4.3: Fast ejendom

o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=1946444&chk=206519

- Juridisk vejledning 2013-1; C.B.2.10.3: Salg til udstedende selskab

o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1946383&chk=206519

- Værdiansættelsesvejledning: Transfer Pricing; kontrollerede transaktioner; Værdiansættelse

o http://www.skat.dk/SKAT.aspx?thisId=1813185.208529

- Cirkulære nr. 185 af 17. november 1982:Værdiansættelse af unoterede aktier

Figurliste:

Figur 1: Selskabsstruktur for Hotel A/S – egen tilvirkning

Figur 2: Exitmuligheder – egen tilvirkning

Figur 3: Salgsprocessen – egen tilvirkning med inspiration fra Ejer- og generationsskifte, Deloitte, side 29.

Figur 4: Porters 5 Forces, Exploring Strategy, side 55

Figur 5: Interessentmodellen

Figur 6: Aktieombytning af Hotel A/S – egen tilvirkning

Figur 7: Spaltning af Hotel A/S – egene tilvirkning.

Figur 8: Ophørsspaltning af Hotel A/S – egen tilvirkning

Figur 9: Grenspaltning af Hotel A/S – egen tilvirkning

Figur 10: Aktieombytning og dobbelt spaltning af Hotel A/S – egen tilvirkning

Figur 11: Forlods udbytteret til Senior Holding ApS – egen tilvirkning

Tabel oversigt:

Tabel 1: skattepligtige salg af Hotel A/S eller Drift A/S

Tabel 2: Salg via holding af Hotel A/S eller Drift A/S

Tabel 3: Overdragelse med succession af Hotel A/S eller Drift A/S

Tabel 4: Skattepligtigt salg af Drift A/S med gave

Tabel 5: Skattepligtigt salg via holding, af Drift A/S uden gave

Tabel 6: Skattefri overdragelse af Junior Holding ApS

Tabel 7: Overdragelse af Drift A/S via A/B-aktiemodellen
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Bilagsoversigt:

Bilag 1: Årsregnskab samt noter for Hotel A/S

Note 2012 2011 2010

Resultatopgørelsen DKK DKK DKK

Nettoomsætning 14.864.213 14.974.351 14.434.762

Vareforbrug -1.492.507 -1.538.502 -1.286.423

Eksterne omkostninger -4.364.852 -4.879.137 -5.385.655

Bruttoresultat 9.006.854 8.556.712 7.762.684

Personaleomkostninger -6.632.321 -6.394.426 -6.207.584

1

Afskrivninger af materielle

anlægsaktiver -530.284 -685.027 -311.483

Driftresultat 1.844.249 1.477.259 1.243.617

Andre finansielle indtægter 30.828 28.930 67.486

Andre finansielle udgifter -430.901 -474.327 -474.283

Resultat før skat 1.444.176 1.031.862 836.820

Skat af årets resultat -310.926 -222.527 2.857

Årets resultat 1.133.250 809.335 839.676
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Note 31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Balancen - Aktiver DKK DKK DKK

2 Grunde og bygninger 11.830.633 12.122.938 9.081.428

3 Driftsmidler 462.405 423.168 303.442

4 Lokaleindretning 2.595.467 2.859.436 2.165.740

Materielle anlægsaktiver 14.888.505 15.405.542 11.550.610

Anlægsaktiver i alt 14.888.505 15.405.542 11.550.610

Varelager 118.500 117.000 117.000

Varebeholdning 118.500 117.000 117.000

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 179.251 259.851 112.657

Andre tilgodehavender 495.000 350.000 356.000

Periodeafgrænsningsposter 549.325 213.639 29.011

Tilgodehavender 1.223.576 823.490 497.668

Likvide beholdninger 1.199.938 820.306 2.372.557

Omsætningsaktiver 2.542.014 1.760.796 2.987.225

Aktiver i alt 17.430.519 17.166.338 14.537.835
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31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Balancen - Passiver DKK DKK DKK

Selskabskapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Overført resultat, primo 3.628.615 2.819.280 1.530.604

Overført resultat, årets resultat 1.133.250 809.335 839.676

Egenkapital 5.761.865 4.628.615 3.370.280

5 Hensættelse til udskudt skat 1.793.381 1.661.937 1.516.315

Hensatte forpligtelser 1.793.381 1.661.937 1.516.315

Gæld til realkreditinstitut 5.983.000 6.298.000 3.486.830

Langfristede gældsforpligtelser 5.983.000 6.298.000 3.486.830

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser 123.000 117.273 173.333

Forudbetalinger fra kunder - 156.349 319.268

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.135.706 1.253.530 1.970.868

Banklån 2.032.489 2.203.033 1.893.033

Anden gæld 601.078 847.601 1.807.908

Kortfristet gældsforpligtelser 3.892.273 4.577.786 6.164.410

Gældsforpligtelser i alt 9.875.273 10.875.786 9.651.240

Passiver i alt 17.430.519 17.166.338 14.537.836

31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Noter DKK DKK DKK

1. Afskrivninger

Ejendommen, 1994 231.117 231.117 231.117

Tilbygninger, 2011 61.188 61.188 -

Driftsmidler og inventar -22.486 115.150 -160.696

Indretning 260.465 277.572 241.062

Afskrivninger i alt 530.284 685.027 311.483
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2. Bygning 1994 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Kostpris, primo 11.555.855 11.555.855 11.555.855

Tilgang i årets løb - -

Afgang i årets løb - - -

Kostpris pr. 31. december 11.555.855 11.555.855 11.555.855

Af-/nedskrivning, primo 4.160.108 3.928.991 3.697.874

Årets afskrivninger, 2% 231.117 231.117 231.117

Af-/nedskrivning pr. 31. december 4.391.225 4.160.108 3.928.991

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 7.164.630 7.395.747 7.626.864

Værdi af grund 1.454.564 1.454.564 1.454.564

Bogført værdi, ultimo 8.619.194 8.850.311 9.081.428

Ejendomsvurdering 13.950.000 - -

2. Tilbygning 2011 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Kostpris, primo 3.059.415 - -

Tilgang i årets løb - 3.059.415 -

Afgang i årets løb - - -

Kostpris pr. 31. december 3.059.415 3.059.415

Af-/nedskrivning, primo 61.188 - -

Årets afskrivninger, 2% 61.188 61.188 -

Af-/nedskrivning pr. 31. december 122.377 61.188 -

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 2.937.038 2.998.227 -

Værdi af grund 274.400 274.400 -

Bogført værdi, ultimo 3.211.438 3.272.627 -
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3. Driftsmidler 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Kostpris, primo 1.696.536 1.461.660 1.547.494

Tilgang i årets løb 180.480 234.876 262.166

Afgang i årets løb -163.729 - -348.000

Kostpris pr. 31. december 1.713.287 1.696.536 1.461.660

Af-/nedskrivning, primo 1.273.368 1.158.218 1.318.914

Årets afskrivninger, 7% 141.243 115.150 97.551

Tilbagførsel, afhændede aktiver -163.729 - -258.247

Af-/nedskrivning pr. 31. december 1.250.882 1.273.368 1.158.218

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 462.405 423.168 303.442

4. Indretning 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Kostpris, primo 4.792.509 3.821.241 3.821.241

Tilgang i årets løb 971.268

Afgang i årets løb -3.504 - -

Kostpris pr. 31. december 4.789.005 4.792.509 3.821.241

Af-/nedskrivning, primo 1.933.073 1.655.501 1.414.439

Årets afskrivninger, 20% 263.519 277.572 241.062

Tilbageførsel, afhændede aktiver -3.054

Af-/nedskrivning pr. 31. december 2.193.538 1.933.073 1.655.501

Regnskabsmæssig værdi, ultimo 2.595.467 2.859.436 2.165.740
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Bilag 2: Skattemæssige regnskab for Hotel A/S
31.12.2012 31.12.2011 31.12.2010

Skattemæssigt regnskab DKK DKK DKK

Resultat før skat ifg. Resultatopørelsen 1.444.176 1.031.862 836.820

Ikke fradragsberettigede udgifter:

Repræsentation, 75% kr. 0,00 - - -

Hensættelse til tab på debitorer - - -

Afskrivninger anlægsaktiver:

Regnskabsmæssige afskrivninger, tilbageført 530.284 685.027 311.483

Skattemæssige afskrivninger, bygninger og grunde -584.611 -584.611 -462.234

Skattemæssige afskrivninger, driftsmidler -204.661 -200.473 -141.754

Skattemæssige afskrivninger, indretning -467.263 -624.185 -508.490

Skattepligtig indkomst 717.926 307.621 35.825

Beregnet selskabsskat, 25% 179.482 76.905 8.956

Noter - Skattemæssigt
1. Skattemæssig afskrivninger på grunde og bygninger 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Kostpris, primo 14.615.270 11.555.855 11.555.855

Tilgang i årets løb - 3.059.415 -

Afgang i årets løb - - -

Kostpris pr. 31. december 14.615.270 14.615.270 11.555.855

Af-/nedskrivning, primo -10.060.412 -9.475.801 -9.013.567

Årets afskrivninger, 4% -584.611 -584.611 -462.234

Af-/nedskrivning pr. 31. december -10.645.023 -10.060.412 -9.475.801

Skattemæssig værdi, ultimo 3.970.247 4.554.858 2.080.054

Værdi af grund 1.728.964 1.728.964 1.454.564

Skattemæssig værdi, ultimo 5.699.211 6.283.822 3.534.618

1. Skattemæssig saldo på driftsmidler 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Skattmæssig saldo, primo 801.891 567.015 652.849

Tilgang i årets løb 180.480 234.876 262.166

Afgang i årets løb -163.729 - -348.000

818.642 801.891 567.015

Årets afskrivninger, 25% -204.661 -200.473 -141.754

Skattemæssig saldo, ultimo 613.982 601.418 425.261
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1. Skattemæssig saldo på indretning 2012, DKK 2011, DKK 2010, DKK

Skattmæssig saldo, primo 1.872.554 1.525.471 2.033.961

Tilgang i årets løb - 971.268 -

Afgang i årets løb -3.504 - -

1.869.050 2.496.739 2.033.961

Årets afskrivninger, 25% -467.263 -624.185 -508.490

Skattemæssig saldo, ultimo 1.401.788 1.872.554 1.525.471

2. udskudt skat

Pr. 31. december - 2012

Regnskabsmæssig

værdi

Skattemæssig

værdi Forskel Udskudt skat

Bygninger og grunde 11.830.633 5.699.211 6.131.421 1.532.855

Driftsmidler 462.405 613.982 -151.577 -37.894

Indretning 2.595.467 1.401.788 1.193.679 298.420

Varelager 118.500 118.500 - -

Tilgodehavender fra salg 179.251 179.251 - -

1.793.381

Pr. 31. december - 2011

Regnskabsmæssig

værdi

Skattemæssig

værdi Forskel Udskudt skat

Bygninger og grunde 12.122.938 6.283.822 5.839.116 1.459.779

Driftsmidler 423.168 601.418 -178.250 -44.563

Indretning 2.859.436 1.872.554 986.882 246.720

Varelager 117.000 117.000 - -

Tilgodehavender fra salg 259.851 259.851 - -

1.661.937

Pr. 31. december - 2010

Regnskabsmæssig

værdi

Skattemæssig

værdi Forskel Udskudt skat

Bygninger og grunde 9.081.428 3.534.618 5.546.810 1.386.703

Driftsmidler 303.442 425.261 -121.819 -30.455

Indretning 2.165.740 1.525.471 640.269 160.067

Varelager 117.000 117.000 - -

Tilgodehavender fra salg 112.657 112.657 - -

1.516.315

Pr. 31. december - 2009

Regnskabsmæssig

værdi

Skattemæssig

værdi Forskel Udskudt skat

Bygninger og grunde 9.312.545 3.996.852 5.315.693 1.328.923

Driftsmidler 228.580 804.603 -576.023 -144.006

Indretning 3.406.802 2.033.961 1.372.841 343.210

Varelager - - - -

Tilgodehavender fra salg - - - -

1.528.128
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Bilag 3: Værdiansættelse af goodwill i Hotel A/S – TSS-cirkulære 2000-10

Bilag 3: Beregning af goodwill i Hotel A/S

Noter: Beregnet goodwill jf. TSS-cirkulære 2000-10: 2012 2011 2010

Regnskabsmæssigt resultat før skat 1.444.176 1.031.862 836.820

Reguleringer:

- Finansieller indtægter -30.828 -28.930 -67.486

+ Finansielle udgifter 430.901 474.327 474.283

+/- Ekstraordinære poster - - -

+ Afskrivning på tilkøbt goodwill - - -

Ikke udgiftsført løn, medarbejdende ægtefælle - - -

Reguleret resultat 1.844.249 1.477.259 1.243.617

Vægtning 3 2 1

5.532.746 2.954.517 1.243.617

Sum af vægtede resultater 9.730.880

Vægtet reguleret resultat (11.410.880/6) 1.621.813

Udviklingstendens ((1.844.249-1.243.617)/2) 300.316

Reguleret resultat, efter udviklingstendens 1.922.129

Driftsherreløn 50 % -

1 Forrentning af driftsfremmende aktiver, 4% af 23.800.581 649.223

Rest til forrentning af goodwill 1.272.906

Kapitaliseringsfaktor ved levetid på 5 år samt rente på 9 %. 2,08

Beregnet goodwill (949.790 x 2,08) 2.647.644

Afrundet (Nærmeste 1.000) 2.648.000

Beregnet goodwill i Hotel A/S 2.648.000

Note 1: Aktiver i alt: 17.430.519

- Likvider -1.199.938

Totalt, Driftsfremmende aktiver: 16.230.581
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Bilag 4: Værdiansættelse aktierne i Hotel A/S – TSS-cirkulære 2000-9

Bilag 4: Værdiansættelse af Hotel A/S - TSS-cirkulære 2000-9

Beregning af aktiernes værdi jf. TSS-cirkulære 2000-9

Noter:

Egenkapital pr. 31/12 - 2012 5.761.865

Regulering ejendomsværdi:

Off. Ejendomsvurdering + tilbygning 17.009.415

Regnskabsmæssig værdi -11.830.633 5.178.783

Regulering goodwill:

Beregnet goodwill 2.648.000

Bogført goodwill - 2.648.000

1 Regulering udskudt skat -1.956.696

Opskrivning til handelsværdi: 5.870.087

Aktiernes værdi: 11.631.952

Note: 1 Beregnet udskudt skat af reguleringer:

Beregnet værdi Beregnet udskudt skat

Opskrivning til

handelsværdi

Korrektion vedr. ejendom 5.178.783 25% 1.294.696 3.884.087

Korrektion vedr. goodwill 2.648.000 25% 662.000 1.986.000

Udskudt skat af reguleringer: 1.956.696 5.870.087
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Bilag 5: Ophørsspaltning af Hotel A/S

Spaltning og værdiansættelse af Hotel A/S - Jf. TSS-cirkulære 2000-9

Aktiver:

1 Goodwill - 2.648.000 2.648.000

2 Ejendom 11.830.633 5.178.783 17.009.415

Driftsmidler 462.405 - 462.405

Lokaleindretning 2.595.467 - 2.595.467

Varelager 118.500 - 118.500

Tilgodehavende fra salg 179.251 - 179.251

Andre tilgodehavender 495.000 - 495.000

periodeafgrænsningsposter 549.325 - 549.325

3 Likvider 1.199.938 - 1.199.938

Aktiver i alt 17.430.519 7.826.783 25.257.301

Fordel ing

Passiver:

Selskabskapital 1.000.000 - 1.000.000

Overført resultat 4.761.865 - 4.761.865

Opskrivning til handelsværdi - 5.870.087 5.870.087

4 Egenkapital 5.761.865 5.870.087 11.631.952

5 Udskudt skat 1.793.381 1.956.696 3.750.077

Gæld til realkreditinstitutter 5.983.000 - 5.983.000

Kortfristet del af langfristet gæld 123.000 - 123.000

Forudbetalinger fra kunder - - -

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.135.706 - 1.135.706

Banklån 2.032.489 - 2.032.489

Anden gæld 601.078 - 601.078

Passiver i alt 17.430.519 7.826.783 25.257.301

Noter

Før ophørsspaltningen
Hotel A/S før

reguleringer Regulering:

Hotel A/S efter

reguleringer

Værdiansættelse af Hotel A/S før

omstrukturering
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Note 1: Goodwill

Goodwill er placeret i det nystiftede Hotel Drift A/S

Note 2: Ejendommen

Ejendommen er placeret i Ejendom A/S, i henhold til Seniors ønsker

Note 3: Likvider

Likviderne er fordelt i henhold til Seniors ønsker. Han har udtrykt ønske om at en del af

likviderne placeres i Ejendom A/S, som led i hans "pensionsopsparing" til senere brug.

Note 4: Egenkapital

Note 5: Fordeling udskudt skat

Goodwill - 662.000 662.000

Ejendom 1.532.855 1.294.696 2.827.551

Driftsmidler -37.894 - -37.894

Lokaleindretning 298.420 - 298.420

Varelager - - -

Tilgodehavender fra salg - - -

Udskudt skat i alt: 3.750.077

Den udskudte skat er efter spaltningen fordelt forholdsmæssigt, således at udskudt skat

vedr. ejendommen er overført til ejendom A/S, mens de øvrige aktiver behæftet med udskudt

skat, bliver i Hotel Drift A/S.

Udskudt skat

før regulering:

Udskudt skat

af regulering:

Udskudt skat

efter regulering:
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Ophørsspaltning og værdiansættelse af Hotel A/S - Jf. TSS-cirkulære 2000-9

Aktiver:

1 Goodwill 2.648.000 2.648.000 -

2 Ejendom 17.009.415 17.009.415

Driftsmidler 462.405 462.405 -

Lokaleindretning 2.595.467 2.595.467 -

Varelager 118.500 118.500 -

Tilgodehavende fra salg 179.251 179.251 -

Andre tilgodehavender 495.000 495.000 -

periodeafgrænsningsposter 549.325 549.325 -

3 Likvider 1.199.938 399.979 799.959

Aktiver i alt 25.257.301 7.447.927 17.809.374

Fordel ing 29% 71%

Passiver:

Selskabskapital 1.000.000 500.000 500.000

Overført resultat 4.761.865 1.380.941 3.380.924

Opskrivning til handelsværdi 5.870.087 2.501.179 3.368.908

4 Egenkapital 11.631.952 4.382.120 7.249.832

5 Udskudt skat 3.750.077 922.526 2.827.551

Gæld til realkreditinstitutter 5.983.000 - 5.983.000

Kortfristet del af langfristet gæld 123.000 - 123.000

Forudbetalinger fra kunder - - -

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.135.706 1.135.706 -

Banklån 2.032.489 406.498 1.625.991

Anden gæld 601.078 601.078 -

Passiver i alt 25.257.301 7.447.927 17.809.374

Noter

Efter Ophørsspaltningen
Hotel A/S efter

reguleringer Drift A/S Ejendom A/S

Værdiansættelse af Hotel A/S før

omstrukturering

Før omstrukturering
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Bilag 6: Aktieombytning af Hotel drift A/S og Ejendom A/S

Aktieombytning Hotel Drift A/S samt Ejendom A/S

Aktiver:

Goodwill 2.648.000 -

Ejendom - 17.009.415

Driftsmidler 462.405 -

Lokaleindretning 2.595.467 -

Varelager 118.500 -

Tilgodehavende fra salg 179.251 -

Andre tilgodehavender 495.000 -

periodeafgrænsningsposter 549.325 -

Likvider 399.979 799.959

Aktiver i alt: 7.447.927 17.809.374

Passiver:

Selskabskapital 500.000 500.000

Overført resultat 3.882.120 6.749.832

Egenkapital i alt: 4.382.120 7.249.832

Udskudt skat 922.526 2.827.551

Gæld til realkreditinstitutter - 5.983.000

Kortfristet del af langfristet gæld - 123.000

Forudbetalinger fra kunder - -

Leverandører af varer og tjenesteydelser 1.135.706 -

Banklån 406.498 1.625.991

Anden gæld 601.078 -

Passiver i alt: 7.447.927 17.809.374

Aktiver:

Kapitalandele 4.382.120 7.249.832

Aktiver i alt: 4.382.120 7.249.832

Passiver:

Selskabskapital 80.000 80.000

Egenkapital 4.302.120 7.169.832

Passiver i alt: 4.382.120 7.249.832

Junior Holding ApS Senior Holding ApS

Efter aktieombytningen

Efter ophørsspaltningen

Hotel Drift A/S Ejendom A/S
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Bilag 7: Værdiansættelse af Hotel A/S jf. 1982-cirkulæret

Værdiansættelse af Hotel A/S jf. 1982-cirkulæret, før omstruktureringen

Skattekurs:

Kapitaliseringsfaktorer 2012

Indtjeningsevnen

Indtjeningsevnen, modificeret

Udbytte

Indre værdi

Hovedaktionærselskab Ja Hvis ja: Udbytte medtages ikke

Ejendomsselskab Nej Hvis ja: Kurs min. 90% indre værdi

90%-Selskab Nej Hvis ja: Kurs indre værdi.

Selskabsskatteprocenter 2012 2011 2010

I procent 25% 25% 25%

Skattemæssige egenkapital i Hotel A/S:

Egenkapital jf. regnskabet 5.761.865

+ Udskudt skat 1.793.381

- Immaterielle aktiver jf. regnskab -

- Materielle aktiver jf. regnskab -14.888.505

+ Driftsmidler jf. skatteregnskab 2.015.769

+ Ejendomsværdi, off. Ejendomsvurdering 17.009.415

= Skattemæssig egenkapital 11.691.926

1. Beregning af indtjeningsevnen:
Regnskabsår: 2012 2011 2010

Skattepligtig indkomst 717.926 307.621 35.825

Selskabskapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Skattepligtig indkomst 717.926 307.621 35.825

Skattefrit udbytte - - -

= Nettooverskud før skat 717.926 307.621 35.825

Skat af skattepligtig indkomst, afrundet (100) 179.482 76.905 8.956

Nettooverskud efter skat 538.445 230.716 26.869

Kapital 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Indtjeningsevnen ((538.445/1.000.000)x100) 53,84 23,07 2,69

Gns. Indtjeningsevne 26,53

Kapitaliseringsfaktor jf. tabelmateriale 11,5

Indtjeningsevnen x kapitaliseringsfaktoren 305,14
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2. Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital 11.691.926

Selskabskapital 1.000.000

Kapitaliseringsfaktor, % 80%

Indre værdi ((11.691.926/1.000.000) x 100) 1.169

Indre værdi (1.169 * 80%) 935

3. Beregning af skattekursen

Skattekursen for hovedaktionær: 620 Anvend Skattekursen

4. Modificeret beregning af skattekursen
Såfremt skattekursen under punkt 3, er højere end den indre værdi jf. punkt 2.

så skal skattekursen beregnes efter den modificerede regel.

Forudsat at indtjeningsevnen er større end 10 %.

Indre værdi jf. punkt 2. 1.169

Kapitaliseringsfaktoren for indre værdi op til 10 11,5

Kapitaliseringsfaktoren for indre værdi over 10 5,75

Indtjeningsevnen op til 10 * kapitaliseringsfaktoren 115

Indtjeningsevnen over til 10 * kapitaliseringsfaktoren 95

Samlet indtjeningsevne 210

Beregnet skattekurs for hovedaktionæren 690

Er den beregnede skattekurs stadig over den indre værdi

anvendes den pågældende kurs som udtryk for anparternes

skattekurs. Ellers anvendes den indre værdi som skattekurs.

Dermed udgør skattekursen: 620

Værdiansættelse: 6.202.492,1

Værdi cirkl. 2000-9 11.631.952

Værdi cirkl. 1982 6.202.492

Forskel 5.429.460
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Bilag 8: Værdiansættelse af Drift A/S jf. 1982-cirkulæret

Værdiansættelse af Drift A/S jf. 1982-cirkulæret, efter omstrukturering

Skattekurs:

Kapitaliseringsfaktorer 2012

Indtjeningsevnen 11,50

Indtjeningsevnen, modificeret 5,75

Udbytte 92,00

Indre værdi 80,00

Hovedaktionærselskab Ja Hvis ja: Udbytte medtages ikke

Ejendomsselskab Nej Hvis ja: Kurs min. 90% indre værdi

90%-Selskab Nej Hvis ja: Kurs indre værdi.

Selskabsskatteprocenter 2012 2011 2010

I procent 25% 25% 25%

Skattemæssige egenkapital i Drift A/S:

Egenkapital jf. regnskabet 4.382.120

+ Udskudt skat 922.526

- Immaterielle aktiver jf. regnskab -2.648.000

- Materielle aktiver jf. regnskab -3.057.872

+ Driftsmidler jf. skatteregnskab 2.015.769

+ Ejendomsværdi, off. Ejendomsvurdering -

= Skattemæssig egenkapital 1.614.543

1. Beregning af indtjeningsevnen:
Regnskabsår: 2012 2011 2010

Skattepligtig indkomst 717.926 307.621 35.825

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000

Skattepligtig indkomst 717.926 307.621 35.825

Skattefrit udbytte - - -

= Nettooverskud før skat 717.926 307.621 35.825

Skat af skattepligtig indkomst, afrundet (100) 179.482 76.905 8.956

Nettooverskud efter skat 538.445 230.716 26.869

Kapital 500.000 500.000 500.000

Indtjeningsevnen ((538.445/1.000.000)x100) 107,69 46,14 5,37

Gns. Indtjeningsevne 53,07

Kapitaliseringsfaktor jf. tabelmateriale 11,5

Indtjeningsevnen x kapitaliseringsfaktoren 610,29
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2. Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital 1.614.543

Selskabskapital 500.000

Kapitaliseringsfaktor, % 80%

Indre værdi ((Skattemæss. EK/Aktiekapital) x 100) 323

Indre værdi (Indre værdi * 80%) 258

3. Beregning af skattekursen

Skattekursen for hovedaktionær: 434 Benyt modificeret regel

4. Modificeret beregning af skattekursen
Såfremt skattekursen under punkt 3, er højere end den indre værdi jf. punkt 2.

så skal skattekursen beregnes efter den modificerede regel.

Forudsat at indtjeningsevnen er større end 10 %.

Indre værdi jf. punkt 2. 323

Kapitaliseringsfaktoren for indre værdi op til 10 11,5

Kapitaliseringsfaktoren for indre værdi over 10 5,75

Indtjeningsevnen op til 10 * kapitaliseringsfaktoren 115

Indtjeningsevnen over til 10 * kapitaliseringsfaktoren 248

Samlet indtjeningsevne 363

Beregnet skattekurs for hovedaktionæren 343

Er den beregnede skattekurs stadig over den indre værdi

anvendes den pågældende kurs som udtryk for anparternes

skattekurs. Ellers anvendes den indre værdi som skattekurs.

Dermed udgør skattekursen: 343

Værdiansættelse: 1.713.882

Værdi jf. 2000-9 4.382.120

Værdi jf. 1982 1.713.882

Forskel 2.668.238
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Bilag 9: Værdiansættelse af Junior Holding ApS jf. 1982-cirkulæret

Værdiansættelse af Junior Holding ApS jf. 1982-cirkulæret, efter omstrukturering

Skattekurs:
Note

Kapitaliseringsfaktorer 2012

Indtjeningsevnen 11,50

Indtjeningsevnen, modificeret 5,75

Udbytte 92,00

Indre værdi 80,00

Hovedaktionærselskab Nej Hvis ja: Udbytte medtages ikke

Ejendomsselskab Nej Hvis ja: Kurs min. 90% indre værdi

90%-Selskab Ja Hvis ja: 90% af indre værdis kurs.

Skattemæssige egenkapital i Junior Holding ApS:

Egenkapital jf. regnskabet 4.382.120

Regnskabsmæssige kapitalandele -4.382.120

1 Kapitalandele i Drift A/S jf. cirkulære 1982 1.713.882

= Skattemæssig egenkapital 1.713.882

1. Beregning af aktiernes indre værdi

Skattemæssig egenkapital 1.713.882

Selskabskapital 80.000

Kapitaliseringsfaktor, % 80%

Indre værdi ((Skattemæss. EK/Selskabskapital) x 100) 2.142

Indre værdi (Indre værdi * 90%) 1.928

Værdiansættelse: 1.542.494

Værdi jf. 2000-9 4.382.120

Værdi jf. 1982 1.542.494

Forskel 2.839.626

Noter:

1 Skattemæssig værdi af kapitalandele:

Den skattemæssige værdi af kapitalandelene i Drift A/S er

værdiansat i henhold til cirkulære nr. 185 af 17. november 1982,

efter brugen af beregningsreglen om hovedaktionærselskaber.

Denne skattemæssige værdi er indregnet i Junior Holding ApS'

skattemæssige egenkapital på grund af beregningsreglen

om værdiansættelse af 90%-selskaber jf. SKM2012.638.SKAT.
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Bilag 10: Beregning af forlods udbytteret

Forlods udbytteret:

Drift A/S' værdi jf. Cirkulære 2000-9 4.382.120

Nytegning nom. 500.000 á kurs 100: 500.000

4.882.120

Junior Holdings andel, 50 % 2.441.060

Nytegning nom. 500.000 á kurs 100: -500.000

1.941.060

Senior Holdings ejerandel, 50 % 3.882.120

Seniors forlods udbytteret 3.882.120

Forlods udbyttebetaling, Drift A/S:

År Forlods udbytte Rente 4,5 %Forlods udbytte inkl. Rente Årets udloddet udbytte Forlods udbytte, rest

2013 3.882.120 174.695 4.056.815 -600.000 3.456.815

2014 3.456.815 155.557 3.612.372 -600.000 3.012.372

2015 3.012.372 135.557 3.147.929 -600.000 2.547.929

2016 2.547.929 114.657 2.662.586 -600.000 2.062.586

2017 2.062.586 92.816 2.155.402 -600.000 1.555.402

2018 1.555.402 69.993 1.625.395 -600.000 1.025.395

2019 1.025.395 46.143 1.071.538 -600.000 471.538

2020 471.538 21.219 492.757 -492.757 0
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Bilag 11: Konsekvensberegninger

Skattepligtig af Drift A/S salg med gave:
Efter omstrukturering

Beregning af skattebetaling og nettoprovenue for Senior: Hotel Drift A/S

Værdiansættelse jf. Cirkl.-1982 1.700.000,00

Anskaffelsessum, 1994 290.000,00

Avance ved afståelse: 1.410.000,00

Indbetaling til pension, jf. PBL § 15A

Skat af grundbeløb, 27 % af 48.300 13.041,00

Progressionsskat, 42 % af (8.353.540 - 48.300) 571.914,00

Skattebetaling, Senior 584.955,00

Nettoprovenue før gave 825.045,00

Gave til junior -100.000,00

Nettoprovenue efter gave 725.045,00

Konsekvenserne for Junior:

Juniors finansieringskrav:

Købssum: 1.700.000,00

- Gave fra Senior -100.000,00

Gaveafgift, 15% af (100.000-58.700) -6.195,00

Total til finansiering: 1.593.805,00

Forslag til vederlæggelse:

Kontant min. 584.955

Gaveafgift til staten 6.195

Gældsbrev 1.002.655,00

Totalt vederlag til Senior: 1.593.805,00
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Skattepligtig salg af Drift A/S via holding: Efter omstrukturering

Beregning af skattebetaling og nettoprovenue for Senior: Hotel Drift A/S

Værdiansættelse jf. TSS-cirkl. 2000-9 4.382.120

Anskaffelsessum, 1994 290.000

Avance ved afståelse: 4.092.120

Skattefri jf. ABL § 8, datterselskabsaktier -

Skattebetaling, Senior -

Nettoprovenue til Senior Holding 4.092.120

Konsekvenserne for Junior:

Juniors finansieringsbehov:

Købssum: 4.382.120

- Gave fra Senior -

Gaveafgift, 15% af (100.000-58.700) -

Total til finansiering: 4.382.120
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Overdragelse af Hotel A/S med succession, før omstrukturering:

Overdragelse af Junior Holding ApS m. succession og optimeret gave:
Ved optimeret gave:

Handelsværdien af Junior Holding ApSjf. Cirkl. 1982: 1.542.494

Anskaffelsessummen 290.000

Skattepligtig avance: 1.252.494

Passivpost, 22% af Skattepligt avance: 275.549

Gave: 58.700

Optimering af gave: 334.249

Gaveafgiftsberegning:

Gave, jf. ovenstående: 334.249

Passivpost, jf. ovenstående: -275.549

Bundfradrag, jf. ovenstående: -58.700

Gaveafgiftsberegningsgrundlag: -

Gaveafgift, 15% -

Finansieringsbehovet for Junior: 1.208.245

Nettoprovenue for Senior: 918.245

Ved optimeret gave:

Handelsværdien af Hotel A/S jf. Cirkl. 1982: 6.202.492

Anskaffelsessummen 1.000.000

Skattepligtig avance: 5.202.492

Passivpost, 22% af Skattepligt avance: 1.144.548

Gave: 58.700

Optimering af gave: 1.203.248

Gaveafgiftsberegning:

Gave, jf. ovenstående: 1.203.248

Passivpost, jf. ovenstående: -1.144.548

Bundfradrag, jf. ovenstående: -58.700

Gaveafgiftsberegningsgrundlag: -

Gaveafgift, 15% -

Finansieringsbehovet for Junior: 4.999.244

Nettoprovenue for Senior: 3.999.244
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Skattepligtigt salg af Hotel A/S via holding, før omstrukturering:

Før omstrukturering

Beregning af skattebetaling og nettoprovenue for Senior: Hotel A/S

Værdiansættelse jf. TSS-cirkl. 2000-9 11.631.952

Anskaffelsessum, 1994 1.000.000

Avance ved afståelse: 10.631.952

Skattefri jf. ABL § 8, datterselskabsaktier -

Skattebetaling, Senior -

Nettoprovenue til Senior Holding 10.631.952

Konsekvenserne for Junior:

Juniors finansieringsbehov:

Købssum: 11.631.952

- Gave fra Senior -

Gaveafgift, 15% af (100.000-58.700) -

Total til finansiering: 11.631.952
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Skattepligtigt personligt salg af Hotel A/S, før omstrukturering:

Før omstrukturering

Beregning af skattebetaling og nettoprovenue for Senior: Hotel A/S

Værdiansættelse jf. Cirkl.-1982 6.202.492,07

Anskaffelsessum, 1994 1.000.000,00

Avance ved afståelse: 5.202.492,07

Indbetaling til pension, jf. PBL § 15A -

Skat af grundbeløb, 27 % af 48.300 13.041

Progressionsskat, 42 % af (8.353.540 - 48.300) 2.164.761

Skattebetaling, Senior 2.177.802

Nettoprovenue før gave 3.024.690,40

Gave til junior -100.000,00

Nettoprovenue efter gave 2.924.690,40

Konsekvenserne for Junior:

Juniors finansieringskrav:

Købssum: 6.202.492,07

- Gave fra Senior -100.000,00

Gaveafgift, 15% af (100.000-58.700) 6.195,00

Total til finansiering: 6.108.687,07

Forslag til vederlæggelse:

Kontant min. 2.177.802

Gaveafgift til staten 6.195

Gældsbrev 3.924.690,40

Totalt vederlag til Senior: 6.108.687,07


