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Abstract 

Studies have shown that 23,000 companies will in the next decade need to consider how to deal with 

succession. The other solution could be selling to a third party. The studies highlight that 3/10 of the 

23,000 companies prefer to go through with a succession. The remaining companies, 7/10 of the 

23,000, are likely to sell to a third party. Therefore, this topic is relevant to a major part of family-

owned companies since the subject ‘generational’ can be very costly if the succession is not carried 

through on time and under the best terms and conditions. The terms and conditions are considered 

especially important in relation to the new generation’s competences, the structure of the company, 

the time factor and the united approach and desire of the old and new generation. These conditions 

must be taken into account before a succession is implemented. Furthermore, the wish to go through 

with a succession is important to the Danish economy since a lot of work and many investments are 

generated by family-owned companies. In fact, there are many ways of initiating a succession. It is, 

however, important to emphasize that “no solution fits all”, as there is not only one accurate and 

correct way, since it depends on the family’s desires and the structure of the company. However, a 

successfully implemented succession might be considered, as the major part of capital is retained in 

the company, as this is in the best interest of  the family and the government, since this contributes to 

future investments. 

In the current case, we find two solutions/methods relevant: Tax succession, which is frequently used, 

and the A/B model. Both models are applicable in this case. This thesis examines and illustrates how 

a succession can be carried through using two methods. The scenario covered in this thesis relates to 

a company transaction where a father wants to transfer his majority shareholding to his son through 

succession. As the transaction generates a gain on selling, this thesis illustrates the tax consequences 

for all stakeholders, including the father and the son, who are both subject to taxation, and the com-

pany, as it entails costs for the company. 

In order to determine which of the following methods is the most appropriate and the best solution 

for all stakeholders, we look into the interpretation of the criteria and the Danish legislation on taxa-

tion. In the outline, we describe all principles and legislation, which must be considered before a 

succession is planned and carried through. The Danish legislation on taxation is both complex and 

comprehensive, which means that companies need assistance from specialists to assist with the suc-

cession as it is not usual that management have been through one before. A lot of focus on succession 

in recent years has resulted in debate with major political involvement. The public debate has in fact 



  Frederik Orthmann Bitsch 
  Frederik Smollerup Hansen 
 

Generationsskifte i familieejede virksomheder 

 

2 
af 89 

contributed to a reduction of the gift taxation from 15% to 6% in 2019. The percentage will be further 

reduced to 5% in 2020, please also refer to legislative L 183, which took effect on 8 June 2017.  

Before we make an extensive analysis and compilation of the successions by the two methods, we 

will prepare an analysis of the soft and hard values based on the presentation of the company and 

recent financial information, resulting in an overview of the soft and hard values. These are important 

to elucidate, as the soft values describe the non-financial conditions, such as the new generation’s 

competences and the family’s interests and desires according to the succession. But it is also im-

portant to look at the hard values, as these procure the firm’s valuation according to TSS-2000-9 and 

TSS-2000-10. The Danish tax authorities accept the valuation methods when a valuation is made 

between related parties. The valuation methods are used since the Danish tax authorities have previ-

ously challenged the valuation in connection with succession.   

When the soft and hard values have been addressed, the next phase is to the analyse the two different 

solutions: tax succession and the A/B model. Exhaustive analyses of succession implementations will 

be prepared. The consequences for the father and the son when applying tax succession and the com-

pany when applying the A/B model are illustrated through calculations.  

This thesis seeks to conclude and determine which of the solution methods is the most accurate solu-

tion. To retain most of the capital in the company after a succession is not just the only factor to be 

considered in the overall assessment. The time factor, the father’s need for capital, family’s wishes 

and the son’s competences must also be included, as they are all important for the company’s future 

activities as a going concern. We will present and compare the findings of our analysis.  

 

Our main conclusion in this thesis will be followed up by an analysis and consideration of solution 

method, which we find the most applicable for the case. The thesis concludes that the A/B model is 

the most successful solution applying to the case and the family’s interests and wishes. Our main 

conclusion is that the father does not have any interest in being paid out at the time of the transaction. 

Neither is the time factor considered to be a problem, since the son is not considered to have the right 

competences, and therefore we consider a three-year transition period appropriate, as it will give the 

son time to get acquainted with the company and its operation and processes.  
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1 Indledning 
Generationsskifte er afledt af to betydninger, ordet ’generation’ kommer af slægtled fx familierelati-

oner; far/mor og søn/datter, altså et stamtræ af efterkommere. Det andet ord ’skifte’ - noget man aktivt 

vælger at ændre på og dermed præge til noget nyt. Ordet generationsskifte defineres således som en 

aktiv beslutning om overdragelse til efterkommere inden for samme slægt. Generationsskiftebegrebet 

påhviler således naturligt kun overdragelse af selskabsaktiviteter inden for familien eller til medar-

bejdere, da overdragelse til tredje mand falder uden for begrebets betydning. 

Der er ved rapport om ejerledelse i Danmark udarbejdet af Industriens Fond konstateret, at 23.000 

danske virksomheder inden 2025 vil være nødsaget til at foretage ejerskifte1. Rapporten omfatter 

endvidere forespørgsler til ejerledede virksomheder, hvor der ved forespørgsel af 13.512 ejerledede 

virksomheder konstateret at 26,7 % af respondenterne ønsker at foretage generationsskifte inden for 

familien2. Den øvrige population ønsker enten salg af virksomhed eller afvikling af virksomheden. 

Det er endvidere observeret, at det i høj grad er større virksomheder (målt på aktiver) som forventer 

at gennemgøre generationsskifte inden for familien3. 

De danske familieejede virksomheder har historisk skabt arbejdspladser og vækst i Danmark, og har 

særligt inden for de seneste år haft fremgang også i forhold til øvrige globale virksomheder4. Folket-

ingen har ved vedtagelsen af lovforslag nr. 183 i 2017 blev det besluttet gradvist at nedsætte gaveaf-

giften til 5 % i 20205, hvor Skatteministeren Karsten Lauritzen (V) udtaler ”En skattelettelse, som 

gavner tusinde af familieejede virksomheder, og som skaber vækst og arbejdsplader i hele Dan-

mark”6, suppleret af Lisa Storm Villadsen ”Belægget for det her forslag er, at hvis vi lemper afgiften, 

så kan vi skabe vækst og arbejdspladser”7.  

Det er af tidligere Skatteminister udtalt, at visse grene inden for generationsskifte til nære familiere-

lationer har begunstige regelsæt, hvilket Skatteministeriet blev omtalt som et samfundsøkonomisk 

                                                           
1 Bennedsen, Morten m.fl.: Ejerledelse i Danmark, Rapport 1. I: Industriens Fond., s. 54, Internetadresse: https://flipflashpages.unif-
lip.com/2/80821/346899/pub/ 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 PWC Danmark: Danske familieejede virksomheder skaber højere vækst end de globale. Internetadresse: 
https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2018/danske-familieejede-virksomheder-skaber-hoejere-vaekst-end-de-globale.html 
(besøgt 07.05.2019) 
5 Lovforslag 183: Forslag til lov om ændring af boagfitsloven og forskellige andre love. Internetadresse: http://www.folketingsti-
dende.dk/samling/20161/lovforslag/L183/index.aspx 
6 DR: Skaber sænkelse af arveafgiften flere arbejdspladser? Internetadresse: https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-skaber-
saenkelse-af-arveafgiften-flere-arbejdspladser (besøgt 07.05.2019) 
7 Ibid. 

https://flipflashpages.uniflip.com/2/80821/346899/pub/
https://flipflashpages.uniflip.com/2/80821/346899/pub/
https://www.pwc.dk/da/presse/meddelelser/2018/danske-familieejede-virksomheder-skaber-hoejere-vaekst-end-de-globale.html
http://www.folketingstidende.dk/samling/20161/lovforslag/L183/index.aspx
http://www.folketingstidende.dk/samling/20161/lovforslag/L183/index.aspx
https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-skaber-saenkelse-af-arveafgiften-flere-arbejdspladser
https://www.dr.dk/nyheder/indland/faktatjek-skaber-saenkelse-af-arveafgiften-flere-arbejdspladser
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problem,8 da det i visse tilfælde medfører generationsskifte inden for familien i stedet for, at over-

drage til bedst egnede. 

Vi vurderer det derfor relevant at undersøge hvorvidt generationsskifte kan gennemføres inden for 

den nære familie i praksis og hvilke elementer der har betydning herfor, herunder hvilke elementer 

der anses som særligt fordelagtige grundet den nære familie relation og lovens bestemmelser herfor. 

Hertil er det også interessant at undersøge hvor effekt et generationsskifte inden for den nære familien 

kan gennemføres med fokus på gennemførsel af familiens ønsker.  

 

1.1 Problemformulering 

Emnet er højaktuel og meget relevant, da familieejede selskaber er nødsagede til at forholde sig til at 

løse fremtidens ejerskab, når det nuværende ejerled står over for en snarlig pensionering. Spørgsmålet 

er således, hvorvidt selskabet ønsker at lade virksomheden gå på pension samtidig med den nuvæ-

rende ejere eller hvorvidt løsningen er et generationsskifte inden for egne familierækker.  

En overdragelse af aktiviteten kan derfor være en af mange mulige alternativer, og særligt vil gene-

rationsskifte være et alternativ, som bør tages med i overvejelserne.  

Problemstillingen er dog både kompleks, svær og udfordrende, da et generationsskifte naturligvis 

kræver, at der som udgangspunkt er nogen reelle aftagere, som der kan overdrage til samt, at de 

tiltænkte aftagere i næste generation både besidder interessen, har kompetencerne samt kunnen til at 

videreføre selskabet.  

Endvidere er det ofte et ønske, at erhverver og overdrager tilgodeses inden for de gældende love og 

regler. Den tidligere ejer har ofte et ønske om at overdrage den forretningsmæssige aktivitet til en 

gunstigpris til det næste ejerled både af hensyn til den familiemæssige relation mellem parterne samt 

for at undgå risikoen for at dræne selskabet for frie reserver samt likviditet. Ud over at parterne skal 

tilgodeses, er der derfor også vigtige parametre, hvorpå skatten skal anfægtes - om skatten skal betales 

nu og her, eller om der skal ske udskydelse ved succession. Det vil altid være erhververen i generati-

onsskiftet, som indestår for skatteforpligtelsen, hvorfor overdrageren ikke har noget med denne for-

pligtelse/omkostning at gøre. Det er således en gensidig aftale, som skal tilvejebringe metoden.   

                                                           
8 Skatteministeriets rapport: Generationsskiftet i erhvervslivet, betænkning nr. 1374, august 1999, Kapitel 10 Succession, Internet-

adresse https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-beta-
enkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-10-succession. (Besøgt: 04.04.2019).  

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-10-succession
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-10-succession
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Kompleksiteten ved et generationskifte er således tilstede, hvor der er stor forskel på de enkelte ge-

nerationsskifter, fordi der både skal tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed, som kan variere 

fra branche til branche, virksomhedstype samt hvad formålet er med generationsskiftet herunder fa-

miliens ønske og vilje til at indgå økonomiske aftaler med hinanden. Særligt at nå frem til enighed 

kan være udfordrende, da resultatet af generationsskiftet vil få stor betydning for den overdragende.  

Udfordringen ved nærværende case er, at ønsket om er at gennemføre et generationsskifte til en 

søn/en datter ud fra gældende lovregler (2019) samt ud fra den mest lønsomme metode uagtet tids-

faktoren, hvor kravet om pensionsalderen ikke er foranstående på nuværende tidspunkt.    

Vi ønsker at belyse casens udfordringer ved at redegøre for de gældende metoder/modeller, som vur-

deres relevante for casevirksomheden, hvilket afstedkommer vores efterprøvning af disse på selve 

casen. Yderligere så ønsker vi at analysere de resultater, som vi vil få ved brug af modellerne og på 

baggrund af disse resultater danne vores konklusion på den model, som vi vurderer og anser for at 

være den mest retvisende ift. at gennemføre et lønsomt generationsskifte. 

Indledningsvist vil vi fremlægge selskabet og dets ønske om videreførelse af aktiviteterne til en ny 

generation, samt de problemstillinger, som generationerne står over for. Vi ønsker at arbejde ud fra 

nedenstående undersøgelsesspørgsmål, som vil afstedkomme relevante resultater til at give den bed-

ste opgavebesvarelse.   

 

1.1.1 Problemstillinger 

Hvorledes kan generationsskifte for F. Rengøring A/S udføres mest lønsomt ud fra de givne forud-

sætninger?  

Dertil har vi opstillet underliggende undersøgelsesspørgsmål, som vi ønsker at besvare igennem ca-

sen: 

 Hvad bør overvejes i forbindelse med et generationsskifte, herunder vurdering af både bløde 

og hårde værdier? 

 Hvilke skattemæssige modeller i forbindelse med generationsskifte bør blive inddraget for at 

belyse casen? 

 Hvordan foretages værdiansættelse i forbindelse med generationsskifte? 

 Hvilke muligheder er tilstede for finansiering i forbindelse med generationsskifte? 

 Praktisk eksempel på casevirksomhed? 
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1.2 Afgrænsning 
Regler, love og satser fra før 2019 vil ikke blive anvendt, da vores opgavebesvarelse vil basere sig på 

de nyeste regler af hensyn til det mest realistiske billede af et generationsskifte anskuet med nutidens 

briller. Alle kvantitative samt kvalitative informationer vil derfor være baseret på regnskabsåret 2019, 

hvorfor nuværende gældende satser offentliggjort på Skattestyrelsens hjemmeside er genstand for 

vores beregningsgrundlag.   

Det er vigtigt at bemærke, at der er taget udgangspunkt i selskabsregi og ikke personligt ejet selskab 

(enkeltmandsselskab), hvilket således lægger op til regler og bestemmelserne for aktieselskaber/an-

partsselskaber samt må forstås som værende et aktivt driftsselskab, hvorfor pengetanksreglen negli-

geres, da den ikke er relevant for casebesvarelsen samt opgavens undersøgelsesgrundlag. For at dif-

ferentiere opgavegrundlaget yderligere omfatter generationsskiftet en levende fysisk person, som vi-

derebringer ejerskiftet til én efterkommer som den nye generation (et barn af ejeren), hvorfor afgræns-

ningen igen tager udgangspunkt i en ejer, og ikke et ejerskab af flere i personkredsen. Dette afsted-

kommer muligheden for anvendelse af reglerne om succession til børn jf. ABL § 34 kan anvendes, 

da det er et barn af ejerledet. Reglerne vedrørende boafgift vil ikke blive berørt, da disse udelukkende 

hidrører generationsskifte ved død.   

Det er derfor evident, at det kun er gaveafgiften, som anvendes til beregning af de skattemæssige 

konsekvenser, da denne sats tager udgangspunkt i casens problemstilling – generationsskifte ved 

overdragelse fra levende ejer. Fokusset vil alene være på modellerne: A/B-modellen samt skattemæs-

sig succession.  

Informationssøgningen er stoppet den 8. maj 2019, hvorfor al lovgivning efterfølgende ikke vil være 

aktuel for vores casebesvarelse.  

 

1.3 Metodologi 
I nærværende opgave har vi taget udgangspunkt i en konkrete og afviklet problemstilling. Casen ved-

rører generationsskifte af en familieejet og drevet virksomhed, som er registeret som aktieselskab i 

Danmark.   

Gennemgående vil opgaven tage udgangspunkt i metoder, fagmateriale fra undervisningen i faget 

almen skatteret og erhvervsbeskatning samt litteratur, hjemmesides søgning og diverse publikationer 

omhandlende emnet generationsskifte.  
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Vi vil igennem opgaven tage udgangspunkt i gennemførelse af et generationsskifte af fremlagte ca-

sevirksomhed, som er et aktieselskab; F. Rengøring A/S. Casevirksomheden gennemgås fra start til 

slut igennem en hel proces fra planlægningsovervejelserne til slutproduktet. Vi anser os selv for re-

visorer til kunden, da kunden har bedt os konsultere denne i forbindelse med at træffe det bedste valg 

henset til formålet. Således vil vi som revisor gør brug af vores tidligere erfaringer samt kendskab til 

emnet igennem vores tid på Handelshøjskolen på Frederiksberg. Til at bidrage til vores kompetencer, 

vil vi gennemgående gøre brug af Skattestyrelsens vejledninger, cirkulærer, vejledende satser, 

domme, kendelse og bindende svar.  

Vi baserer os på det foreliggende materiale, som vi har bearbejdet på en sådan vis, at gennemsigtig-

heden ikke forvrænges, men hvor det kun er selskabsnavnet af hensyn til selskabet og de implicerede 

i casen, som anonymiseres af hensyn til sagens fortrolighed.  

Behørigt gennemgår vi processens faser, hvor overvejelser, beregninger, redegørelse samt konklusi-

oner på resultaterne berøres. Da ikke alle 2019 tal er forelagt endnu, samt nærværende generations-

skifte iht. casematerialet er på baggrund af 2018 tal samt nøgletal, tages udgangspunkt i 2018 satser 

og informationer fra Skattestyrelsen samt den dertil gældende lovgivning på området.  

Vi vil inddrage de bløde samt hårde værdier til besvarelsen, hvor de bløde vil blive anvendt ved 

redegørelsen af planlægningsfasen til at anskue, om kompetencerne af det nye ejerled er tilstede samt 

tidspunktet er det rigtige iht. gennemførelsen af generationsskiftet. Konsulentfirmaers beretninger, 

udgivelser samt andet relevant læremateriale vil anvendes.  

De hårde værdier er mere af finansiel karakter, hvilket gennemgående vil benyttes ved værdiansæt-

telsen af selskabet samt analysen af det fremtidige kapitalafkast ud fra budgettet. Ved at besvare dette 

vil beregninger fra lærerbøgerne samt Skattestyrelsens cirkulærer inddrages. Ydermere dækker de 

hårde værdier over teori og empiri herunder analysen, hvor modeller inddrages fra lærebøgerne. 

 

1.3.1 Empiri 

Vores casebesvarelse tager afsæt i sekundærer kilder samt data, som består af lovgivning, Skattesty-

relsen samt revisionshuses vejledninger, relevant faglitteratur, undervisningsmateriale fra studierne 

på HD(R) samt Skattestyrelsens cirkulærer. Vi har tilmed valgt at inddrage kvantitative data fra en 

casevirksomhed, hvor nøgletal samt information om det gennemførte generationsskifte vil anvendes. 
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Casevirksomheden er en virksomhed, som der er gennemført generationsskifte af internt i vores re-

visionshus (EY).  

 

1.3.2 Kildekritik  

Med udgangspunkt i casebesvarelsen vil vi forholde os til den gældende lovgivning og regler i rela-

tion til emnet fra bl.a. retsinformation samt Skattestyrelsens hjemmeside. Vi vil tilvejebringe den 

relevante viden i casebesvarelsen med udgangspunkt i faglitteratur, publikationer, artikler, guidelines, 

afgørelse etc. Dette vil ud fra vores vurdering afstedkomme den mest nuancerede casebesvarelse som 

med forskellige indgangsvinkler, modeller og rationaler skaber det bedste grundlag for vores videns-

grundlag til at analysere. 

De mange kildehenvisninger –og inddragelser fordrer, at der er et stort informationsgrundlag af se-

kundærer kilder, som vurderes potentielt at være modstridende med vores grundlag for anvendelsen 

af kilden og det subjektive afsæt, der er i oplysningerne. Vi er derfor opmærksomme på for hver kilde 

at forholde os skeptiske til anvendelsen af disse. Kilderne kan forekomme at have et subjektivt aftryk, 

da emnet oftest vil blive belyst af advokater, skattefolk og revisorer med speciale inden for området. 

De subjektive meninger og holdningsdannelser vil oftest være medført af egeninteresser.  

Muligheden for at de sekundærer kilder vil være udarbejdet med henblik på belysning af en anden 

problemstilling end den vi ønsker at søge besvarelse af være stor. Det er særligt disse vi har for øje i 

forbindelse med vores kildekritik.  

Vi vil forholde os mindre kritisk til de primære datakilder end de to ovennævnte, da disse vil være 

med et afsæt i love og regler, som oftest vurderes at have en høj validitet samt reliabilitet. Vi forsøger 

at kombinere de forskellige kildehenvendelser på en sådan måde, at det kommer med et neutralt hold-

ningsgrundlag samt vurderes troværdigt for læseren.  

 

 

 

 

 



  Frederik Orthmann Bitsch 
  Frederik Smollerup Hansen 
 

Generationsskifte i familieejede virksomheder 

 

11 
af 89 

1.3.3 Læsevejledning 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Egen tilvirkning 

Kapitel 1 

Indledning & 

Metode 

Dette kapitel har til formål at skabe et overblik over vo-

res metodevalg samt tilgang til hovedopgaven. Afsnittet 

indeholder derfor vores problemformulering, problem-

stilling, afgrænsning, metode samt kildekritik, som er 

centrale elementer der medvirker til hjørnestenen i op-

gaven. 

Kapitel 2 

Teori & overvejel-

ser samt model 

gennemgang 

Kapitel 3 

Analyse – gennem-

førelse af generati-

onsskifte i medfør 

af modellerne  

Kapitel 4 

Vurdering af løs-

ningsforslagene

  

Kapitel 5 & 6 

Konklusion & Per-

spektivering  

Kapitlet har til hensigt at belyse overvejelserne samt te-

orien, der ligger til grund for et genertionsskifte. Model-

lerne som findes relevante for casen inddrages og illu-

streres i tillæg af de overvejelser, som ligger til grund 

for et generationsskifte. 

Analysen består af tre gennemførelser af generation-

skifter i medfør af de relevante modeller. Vi har ud fra 

lovgivning samt Skattestyrelsens vejledninger gennem-

ført generationsskifterne i medfør af gældende lovgiv-

ning, cirkulærer samt vejledende satser. Vi har haft en 

pragmatisk tilgang til analysen.  

Nærværende kapitel indeholder en gennemgribende 

vurdering af de enkelte løsningsforslag, som er ud-

sprunget fra vores analyse. Ved sammenholdelse af de 

skattemæssige konsekvenser samt resultaterne herfra 

identificeres det mest lønsomme løsningsforslag. 

Kapitlernes formål er at runde hovedopgaven af og be-

svare vores problemstilling ud fra den tilvejebragte me-

tode samt de udledte resultater. Afsnittene i kapitlet in-

deholder hhv. en sammenfattende konklusion og en 

perspektivering, som anskueliggør hovedopgaven fra 

øvrige vinkler, som kunne have været inkluderet i opga-

ven. 
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2 Teori mv. 

Teoriafsnittet indeholder en deskriptiv analyse af generationsskifte, for at afdække problemstillingen 

1: ” Hvad bør overvejes i forbindelse med et generationsskifte, herunder vurdering af både bløde og 

hårde værdier? ”. 

 

2.1 Generationsskiftets faser  
Med henblik på at skabe rammerne samt sætte begrebet i relief ift. vores analyse og konklusion, vil 

vi i de næste afsnit forsøge at sætte ord på generationsskifte i familieejede virksomheder.  

 

2.1.1 Generelt om generationsskifte    

Valget af generationsskifte er i høj grad afledt af, om selskabet har tilstrækkelig likviditet samt men-

neskelig ressourcer til at udføre dette. Revisionshuset EY har udført beregninger, som påviser, at 

selskabets egenkapital påvirkes med en reduktion på mellem 19 og 76% af deres egenkapital i for-

bindelse med generationsskifte9. Ved væsentlig reduktion af selskabets egenkapital, skaber det tvivl, 

om selskabets fremtidige eksistensgrundlag, da den relative reduktion reducerer muligheden for ud-

nyttelse af denne kapital til investering og udnyttelse af kapitalen til at udvikle nye strategier, som 

har til hensigt at fordre vækstmuligheder. Generationsskifte er alt andet lige en omkostningstung af-

fære, da dette er dyre for hhv. selskabet samt erhververen end, hvis selskabet var overgået til tredje 

part ved afhændelse af selskabet. Salg til tredje part må således forstås som modpolen til generations-

skifte.  

Generationsskifte kan eksempelvis ske ved succession, hvor man udskyder skatten til et senere tids-

punkt, som erhververen indestår for at afvikle over en periode typisk af flere år eller ved afståelse af 

de overdragende anparter/aktier ved fremtidigt salg. Dette er en meget anvendt fremgangsmåde ved 

generationsskifte inden for familien, da det muliggøre at fremsynde betaling af skatten til et senere 

tidspunkt, således dette nedbringer kapitalkravet nu og her for erhververen, når generationsskiftet 

eksekveres. Ved at succederer betaler erhververende løbende den beskatning, der opstår som avance 

fra salget. Denne kan enten betales ved modtagelse af gave fra overdrageren eller ved gældsbrev. En 

                                                           
9 Brinch, Jannik: Arveafgift sluger selskabers egenkapital, I: Finans, 22.04.2013, Internetadresse: https://finans.dk/arti-
kel/ECE5361582/Arveafgift-sluger-selskabers-egenkapital/?ctxref=ext 

https://finans.dk/artikel/ECE5361582/Arveafgift-sluger-selskabers-egenkapital/?ctxref=ext
https://finans.dk/artikel/ECE5361582/Arveafgift-sluger-selskabers-egenkapital/?ctxref=ext
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gaveordning vil oftest være mest nærliggende ved overdragelse fra far til søn, som casebasvarelsen 

tager udgangspunkt i. 

Folketinget har i samarbejde med Skattestyrelsen de seneste år foretaget en relativ reduktion gaveaf-

giften, som er reduceret fra 13% i 2017 til 7% i 2018 for nærtstående familiemedlemmer. I 2019 

udgør denne 6%. Afgiften er en der betales, når der skal beregnes omkostningen ved et generations-

skifte10. Dette medfører alt andet lige også at kapitalkravet er betydeligt mindre for erhververen, da 

beskatningen er det mindre efter reduktionen af afgifterne. Bundfradraget for gaveafgiften ligger på 

64.300 kr.  

I artiklen2  beskriver EY, at en eventuel fjernelse af arveafgiften kunne medvirke til at kapitalen (virk-

somhedens egenkapital) kunne forblive i selskabet, således selskabet ved generationsskiftet ikke bli-

ver lastet herfor, og således kan drives videre som hidtil uden påvirkning af afgiften. Uden afgiften 

vil kapitalen, som bliver i selskabet investeres yderligere som fremmer vækst, som i sidste fald ikke 

kræver besparelser ved generationsskifte med arveafgift. 

Vilkårene, mulighederne og lovgivningen på og omkring generationsskifte vurderes at være lempet 

over den seneste periode. Dette skal ses i kølevandet af ovenstående belysning af afgifternes reduk-

tion samt det på nuværende tidspunkt er besluttet at nedsætte gaveafgiften til 5% i 202011.  

 

2.1.2 Overvejelser ifm. generationsskiftet  

Når det kommer til valget af generationsskifte som alternativ i stedet for afståelse af aktier til tredje 

part, er der forskellige aspekter, som bør overvejes, heriblandt ejerstrukturen. Ændring af ejerstruk-

turen er blandt andet en mulighed samt mange gange en nødvendighed forud for et generationsskifte. 

I de fleste tilfælde kræves, at der sker optimering, hvor vores casevirksomhed ligger op til oprettelse 

af et holdingselskab for erhververende vil, hvor der herigennem gennemføres salg mellem overdra-

gens holding selskab til et ejet af den erhververende. Når handlen af aktier eller anparter for det over-

dragende driftsselskab foretages mellem holdingselskaberne, vil holdingselskaberne ikke blive be-

skattet af salget. Det vil alene være det overdragende selskab, som vil blive påvirke af en udskudt 

                                                           
10 Skatteministeriet: Boafgift og gaveafgift – faktaside. Reglerne for bo- og gaveafgift kort fortalt. 15.11.2017. Internetadresse:  
https://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-og-gaveafgift-faktaside 
11 Skatteministeriet: Pressemeddelelse: Regeringen lemper beskatningen af familieejede virksomheder, 19.11.2015: 
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/november/regeringen-lemper-beskatningen-af-familieejede-virk-
somheder   

https://www.skm.dk/skattetal/beregning/afgiftsberegning/boafgift-og-gaveafgift-faktaside
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/november/regeringen-lemper-beskatningen-af-familieejede-virksomheder
https://www.skm.dk/aktuelt/presse/pressemeddelelser/2015/november/regeringen-lemper-beskatningen-af-familieejede-virksomheder
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skat. Dette var et blandt mange eksempler på en generationsskiftemodel, som kunne anvendes. Vi vil 

beskrive modellerne i et senere afsnit.  

Det kan således være vanskeligt at slå fast, hvilken model der er den meste korrekte på den enkelte 

virksomhed. Vi vil derfor komme ind på den mest relevante model for vores casevirksomhed i ana-

lyseafsnittet. Det næste spørgsmål, som bringes op ved generationsskiftet er, om hvorvidt der skal 

ske overdragelse af selskabet til et eller flere familiemedlemmer. Ved overdragelse til en nærtstående 

medarbejder er det dog essentielt, at medarbejderen har været ansat i det overdragende selskab inden 

for en 5 årsperiode forud for generationsskiftet, hvoraf 3 af de 5 år skal være sammenhængende, dette 

er i medfør af ABL § 3512. Det er dog anbefalingsværdigt, at overdragelsen sker til en minimal per-

sonkreds af familiemedlemmer eller nærtstående medarbejder og helst kun en, da man derved redu-

cerer risikoen for uenighed og stridigheder der bremser processen. Dette er i sær et af afsættene i de 

bløde værdier, som vi vil identificere senere i opgavebesvarelsen.  

Endnu et spørgsmål, som er vigtigt er måden, hvorpå overdragelsen skal planlægges. Generations-

skiftet kan tage helt op til 5-10 år før den fulde overdragelse er foretaget. Således vil det være meget 

vigtigt at vælge den rigtige metode, da valget ikke kan træffes om, samt dette kan ligge til last i flere 

år under overdragelsen. Skattemæssig succession er et af valgene, hvor det handler om at opnå skat-

temæssige fordele ved at udskyde skatten, da man groft sagt overdrager skatteforpligtelsen til erhver-

veren med driftsselskabet. Det afstedkommer tilmed, at salget kan foretages til en lavere pris, da man 

i værdiansættelsen tager bestik af den udskudte skatteforpligtelse, der er ved successionen i forbin-

delse med generationsskiftet og heraf salget. Andre former for overdragelsesmetoder kunne være et 

lån via finansiering, salg eller at overdrage det som en gave. 

Udover hele processen i etaper som nævnt oven for, så er der de grundlæggende brusten, her benæv-

nes hhv. de bløde og hårde værdier. Dette er overvejelserne som har to dimensioner, de hårde værdier, 

som identificeres ved det praktiske arbejde og de bløde værdier, som er tankerne bag planlægningen. 

Et generationsskifte vil altid indebærer disse værdier, hvorfor et balanceret brug af både hårde og 

bløde værdier som udgangspunkt vil medføre et sundt generationsskifte. Nedenstående er eksempler 

herpå.  

 

                                                           
12 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier 
m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
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Eksempler på bløde og hårde værdier ved generationsskifte 

Bløde værdier (ikke finansielle): Hårde værdier (talbaseret): 

Besidder efterkommerne kompeten-

cerne  

Virksomhedens værdiansæt-

telse 

Etik/moralen - skal alle børn over-

tage? 

Kapitalkravet ved overdragel-

sen 

Analyse af virksomhedens struktur og 

forretningsmæssige grundlag  Afkastet ved investering 

Er tiden inde til at overdrage til ny ge-

neration? 

Forventninger til fremtidens 

fortjeneste 

 

Figur 2: Egen tilvirkning 

  

2.1.2.1 De bløde værdier 

De bløde overvejelser og værdier går forud for de hårde, da det er de hårde, som fodrer rentabiliteten 

af generationsskiftet, samt hvor effektivt og succesfuld generationsskiftet bliver. Dog vil de bløde 

værdier også være en milepæl, da uoverensstemmelser mellem familiemæssige relationer og/eller 

tvetydigheder i kommunikation mellem de interesseforbundne parter samt beslutningstagninger kan 

forsinke processen.  

De bløde værdier vil ikke kunne aflæses af et eventuelt oplæg fra revisor til generationsskiftet og 

heller ikke af regnskaberne, da værdierne et alt andet lige er af ikke-finansiel karakter. Det er dog 

stadig vigtigt at have de bløde værdier med i sin planlægning, da en udelukkelse af disse, vil gennem-

førelsen af generationsskiftet ikke opnås med den forventede succes. De bløde overvejelser relaterer 

sig oftest til: 

 Bestrider erhververen kompetencerne til at videreføre selskabet? 

 Har erhververen interessen for videreførelsen? 

 Skal alle børn overtage (hvis flere)? 

Disse spørgsmål vil være nærliggende at tage op til diskussion både internt i familien men også i 

selskabet med henblik på, om en eventuelt nær medarbejder ville være en mere retvisende kandidat 

eller alternativ afhændelse til tredje part. Det er specielt, hvilken erhverver der er den rette, samt 

hvilke ønsker de interesseforbundne parter har til generationsskiftet. En analyse af virksomhedens 

forretnings struktur samt forretningsmæssige grundlag er tilmed vigtigt, da dette danner grundlag for 

metoden samt modellen for eksekveringen af generationsskiftet.  
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Selskabets afhængighed af overdrageren kan aflede beslutningen, om der skal ske overdragelse øje-

blikkeligt ved succession, eller en mere langsom udtrædelse ved f.eks. A/B-modellen. Det er således 

nærliggende at vurdere, om erhververen har de konkrete kompetencer, der kræves for videreførelse 

af selskabet, eller om overdrageren skal bibeholdes i selskabet med forlods udbytteret, og således 

stadig indgå i beslutningsprocessen perifert.  

 

2.1.2.2 De hårde værdier  

Disse værdier omfatter en mere finansiel karakter, hvor bl.a. virksomhedsstrukturen samt virksom-

hedens økonomi herunder likviditet og forventninger til fremtiden inddrages i overvejelserne. Som 

før nævnt kan en virksomhed klargøres inden generationsskiftet, hvorfor ændringer til virksomheds-

strukturen kan forekomme og heraf også virksomhedens finansielle stilling. Særligt gælder nedenstå-

ende forhold ved de hårde værdier: 

 Finansieringsmulighederne -/kravet 

 Værdiansættelsen  

 Afkastet i fremtiden  

Tempoet for overdragelsen spiller ydermere ind her, da tiden er en ressource, som i sidste ende kan 

være fordyrende ift. at foretage generationsskiftet herunder at finde frem til den rette ejer. Finansie-

ringen er også et forhold der bør inddrages i overvejelserne, hvor finansieringskravet til erhververen 

er centralt ift. hvordan værdiansættelsen foretages på baggrund af virksomhedens indre værdi. Finan-

sieringsmulighederne er mange, men finansieringskravet er dog vigtigt at få berørt, da erhververen 

oftest ikke besidder dette. Derfor kan diskussioner om enten gave og/eller gældsbrev overdraget af 

overdrageren være mulighederne.  

Værdiansættelsen er med udgangspunkt i de strukturelle forhold, hvor beslutningen af, om der skal 

foretages omstrukturering til reduktion den indre værdi kunne være gældende. Værdiansættelsen er 

oftest den sværeste, da ønsket om at overdrage til sine efterkommere til den mest fordelagtige pris 

prioriteres højt qua de familiemæssige relationer samt ønsket om at bibeholde den største kapitalandel 

i selskabet til fremtidige investeringer mhp videreudvikling af strategier samt regnskabsmæssige 

going concern.  
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Forventningerne til afkastet i fremtiden er også værd at medtage i sine overvejelser, da det som før 

beskrevet er både ressourcetung og kapitalkrævende at foretage et generationsskifte, hvorfor en min-

dre enkeltmandsvirksomhed ikke vil være anbefalet. Det er alt andet lige en forretning, som skal 

videreføres, og det skal kunne betale sig for erhververen at overtage overdragerens skatteforpligtelser 

samt de fremtidige beskatninger af selskabets indkomster.  

 

2.2 Skattemæssige modeller ifm. generationsskifte 
I dette afsnit vil grundmodellerne for et generationsskifte berøres, hvor disse er de mest anvendte 

inden for generationsskifte af virksomhed ved overdragelse i ejerens levende live. Der er en lang 

række skattemæssige modeller, som finder anvendelse i forbindelse med et generationsskifte. Disse 

modeller indebærer både fordele samt ulemper i forhold til, hvilket eksisterende ejerskab generati-

onsskiftet ønskes gennemført med, samt hvilket ejerskab der forventes at udledes af generationsskif-

tet. Disse modeller er mulige at kombinere i forbindelse med generationsskifte af en virksomhed. Dog 

vil vi ikke belyse hver models anvendelighed, som beskrevet i afgrænsningen. Vi vil blot liste alle 

modeller, og definere A/B-modellen samt skattemæssig succession, som vi finder anvendeligt på vo-

res casevirksomhed.  

Forudgående for valget af virksomheden er det essentielt at forstå, at to familier ikke er ens, hvorfor 

den konkrete virksomheds forhold er afhængigt af valget. Derudover er selskabsofremen også afgø-

rende betydning for valg af modellen. Afhængig af ejerskabet vil blive overdraget til en eller flere 

ejere, samt hvorvidt selskabsformen er et A/S, ApS eller personligt ejet, vil valget være af modellen 

være differentiere.  

Ydermere kan forhold som branche, tidshorisonten, overdragers og erhververs økonomi samt finan-

sieringsmuligheder, forventninger til fremtidige pengestrømme, nuværende indtjening samt likvidi-

tet, prisen og til slut et meget negligeret forhold; afhængigheden af den tidligere ejer (overdrageren)13.      

Derfor er vigtigt for erhververen samt overdrageren at være transparente ift. ønsket om generations-

skiftet, samt hvilke krav den gensidige aftale indebærer. Nedenstående er en oversigt over modeller 

ved generationsskifte14: 

                                                           
13 Skatteministeriets rapport: Generationsskiftet i erhvervslivet, betænkning nr. 1374, august 1999, Kapitel 9 Generationsskiftemo-
deller. Pkt. 9.1. Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskif-
tet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller   
14 Ibid., pkt. 9.1.1 Modeloversigt.   

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
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 Overdragelse af personlig virksomhed 

 Løbende overdragelse af personlig virksomhed  

 Virksomhedsomdannelse  

 Overdragelse af driftsaktivitet fra selskab  

 Skattemæssig succession 

 Løbende salg af aktier med tilbagesalg (earn out) 

 A/B-modellen 

 Tilførsel af aktiver til nyt (eksisterende) selskab med efterfølgende salg/tilbagesalg til udsten-

ende selskab 

 Spaltning 

Der kan være tale, om at køre selskabet videre som hidtil som kan udløses ved skattemæssig succes-

sion (salg af aktier) eller A/B-modellen (stiftelse af holdingstruktur), hvor selskabet forsætter som 

hidtil uden ændringer til driftsaktiviteten eller forretningsstruktur andet end ejerledet, og den kontrol-

lerende part. Disse modeller vurderes af os som værende de mest relevante ift. løsningen af problem-

stillingen i vores case. 

Derudover kan man også foretage spaltning, hvor man opdeler forretningen i aktiviteter i nye selska-

ber med henblik på at nedsætte værdien igennem værdiansættelsen, da man fjerner noget af værdien 

af det oprindelige selskab, da denne aktivitet helt udgår ved eventuelt frasalg eller spaltning af akti-

viteten til et andet selskab.  

 

2.2.1 Salg af aktier (succession) 

Succession er hyppigt anvendt i forbindelse med generationsskifte, da det ikke stiller større krav til 

gennemførelsen herunder kompleksiteten samt tidsfaktoren. Succession er mest egnet ved en trans-

aktion mellem eks. far og søn, hvor kun to er inddraget. Derudover stilles der krav til gennemførelsen 

samt betingelser for bl.a. hvilken personkreds, der kan succedere. Skattestyrelsens vejledning vedrø-

rende succession15 er anvendt til at belyse de centrale elementer nedenfor.   

                                                           
15Skatteministeriets rapport: Generationsskiftet i erhvervslivet, betænkning nr. 1374, august 1999, Kapitel 9 Generationsskiftemo-
deller. Model 4a: Salg af aktier. Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/septem-
ber/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller  
  

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
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Generelt 

Et af mange alternativer til gennemførsel af et generationsskifte ligger op til at gennemføre generati-

onsskiftet med succession af aktierne til den modtagende part. Skattestyrelsen har jf. egne kilder be-

skrevet fremgangsmåden samt bestemmelserne for skattemæssig succession til familiære relationer, 

som har hjemmel i ABL § 34 – dette findes på deres hjemmeside. Salg af aktier efter denne bestem-

melse er en meget let og overskuelig måde, hvorpå et generationsskifte kan lykkes, da den overdra-

gende vælger at sælge sin nuværende ejerandel i aktieselskabet (driftsselskabet) til den erhvervende, 

som derved køber sig rettighederne til erhvervelsen af den overdragendes aktier. Erhververen vil na-

turligt overtage overdragerens avancebeskatning ved indtrædelse som det nye ejerled i selskabet. Ak-

tieselskabet bibeholdes, hvorfor det eneste element i transaktionen er det juridiske, hvor det er ejer-

ledet som ændres. Aktieselskabet vil være forsættende som tidligere med samme driftsaktivitet, akti-

ver, kapitalindskud, passiver etc., hvilke alle overdrages ultimativt til erhververen, som erhververen 

indestår for samt den fremtidige beskatning.  

Der vil i forbindelse med successionen ikke udløses beskatning hos overdrageren, da erhververen vil 

succedere avanceskatten i overdragerens stilling i øjeblikket for overdragelsen. Det er nærliggende at 

forstå, at beskatningen af gevinsten fra salget ikke blot frafalder, men at denne udskydes til afståel-

sestidspunktet, hvorpå erhververen vælger at afhænde de overdragende aktier16.  

Der er en række betingelser ved succession som kræves opfyldt forud for anvendelsen af modellen i 

generationsskiftet. Hertil kan nævnes nedenstående forhold17:  

 Personkredsen skal være opfyldt iht. ABL § 34 eller 35 

 Den enkelte aktieoverdragelse skal udgøre mindst 1 pct. af aktie eller anpartskapitalen 

 Aktierne må ikke være omfattet af ABL § 19 

 Der må ikke konstateres et tab ved overdragelsen 

 Selskabets virksomhed må ikke i overvejende grad bestå af passiv kapitalanbringelse. 

Der foreligget krav, om at overdragelsen af virksomhed enten skal bestå af aktier, anparter, andels-

beviser, omsættelige investeringsforeningsbeviser el.lign. som er omfattet af ABL § 118. Endvidere 

stiller overdragelsen betingelser for gennemførelsen med succession. Det et krav, at den overdragende 

                                                           
16 Publikation af Deloitte: Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1 oplag 2010, ISBN 978-87-89152-13-4, s. 46. 
17 Den juridiske vejledning (SKAT), 2019-1, C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession, https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385  
18 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag, s. 75. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385
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post (aktie, anpart m.v.) udgør mindst 1% af selskabskapitalen19. Dette er uagtet stemmerettighederne, 

hvorfor en beregning på 1% af posten (aktie, anpart m.v.) er tilstrækkelig iht. de nugældende regler.  

2.2.1.1 Personkredsen 

Personer som kan succedere er begrænset20, hvilket betyder, at forholdet mellem overdrager og er-

hverver skal være af en familiær karakter, hvor nedenstående21 indgår som denne definition i medfør 

af ABL § 34 stk. 1 nr. 122: 

 Længstlevende ægtefælde  

 Samlever 

 Barn 

 Barnebarn 

 Søskende 

 Barn eller barnebarn til søskende  

Ovenstående er defineret som den personkreds, som kan tillades at succedere ved virksomhedsover-

dragelse. Disse personer relaterer sig til den overdragende enten i nedadgående samt horisontalt, 

hvorfor forældre samt svoger/svigerinde ikke kan succedere.   

Det foranstående salg vil således ske som salg af en, hvilket som helst andet salg, hvor den nuværende 

ejerandel bliver overdraget til den erhvervende, og den overdragende modtager et vederlag ud fra en 

aftalt pris, som er mellem den overdragende og den erhvervende. Den aftalte pengesum vil afsted-

komme fra en værdiansættelse af selskabet, som eventuelt en revisor har bistået med at beregne. 

 

2.2.1.2 Aktieoverdragelsen 

Der foreligger et minimumskrav i forbindelse med, at man planlægger en aktieoverdragelse. Aktie-

overdragelsen skal således udgøres af en minimumsgrænse på 1 % iht. ABL § 34 stk. 1 nr. 2, hvor 

der aktieoverdragende andel af aktiekapitalen skal udgøres af en nominelle værdi på minimum 1 %.  

                                                           
19 Ibid., s. 76.  
20 Den juridiske vejledning (SKAT) 2019-1: C.E.12.1.1.4.2 Hvem kan succedere i fuldt omfang? 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1847052  
21 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag. s. 74.  
22 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier 
m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604. 
 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1847052
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
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2.2.1.3 Investeringsselskaber  

Aktier og investeringsforeningsbeviser som et investeringsselskab har udstedt i medfør af ABL § 19, 

må ikke succederes.  

2.2.1.4 Konstateret tab  

Konstaterede tab ved aktieoverdragelse kan ikke gennemføres i medfør af reglerne om succession 

ABL § 34. Ved succession er det udelukkende aktieavancer, som det er muligt at succedere jf. ABL 

§ 34 stk. 4. Det er også nærliggende at hæfte sig ved, at der med udløses beskatning af avancen for 

modtageren af aktierne jf. ABL § 34, stk. 2, 1. pkt. Dermed er det selvmodsigende, at der kan ske 

beskatning af tab23.  

 

2.2.1.5 Passiv kapitalanbringelse  

Der er visse gældende regler for, at selskabet ikke kan succederes, hvis der er foretaget passiv kapi-

talanbringelse også kendt som pengetanksreglen24. En passiv kapitalanbringelse forstås ved, at mere 

end 50 % af selskabets indtægter samt aktiver består af eventuelle investeringspapirer, kontanter og 

eventuelt udlejningsejendomme. Hvis disse aktiver indgår i virksomhedens daglige drift ses bort fra 

dette forhold jf. ABL § 34 stk. 1 nr. 3. Ud fra en gennemsnitsbetragtning over de seneste regnskabsår 

beregnes indtægterne ud fra nettoomsætning med tillæg af øvrige regnskabsmæssige indtægter, hvor 

disse ikke må hidrører fra mere end 50 % af passive kapitalanbringelse jf. ABL § 34 stk. 6. 1 pkt.25.  

 

2.2.1.6 Juridiske aspekt  

Der vil ved overdragelsen af aktierne udfærdiges en aktieoverdragelsesaftale mellem parterne, hvor 

den aftalte købesum, vilkår og andre forhold indgår. I tillæg hertil kan reglerne for overdragelse af 

gave samt udarbejdelse af et gældsbrev, såfremt den erhvervende er i likviditetsnød ift. at kunne af-

holde omkostningerne til at købe aktierne. Derudover vil de nødvendige registreringer på Erhvervs-

styrelsen foretages.  

 

                                                           
23 Den juridiske vejledning (SKAT) 2019-1 C.B.2.13.4: Beskatning af overdrager og modtager ved en succession: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946388  
24 Den juridiske vejledning (SKAT), 2019-1, C.B.2.13.1 Familieoverdragelse med succession, https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385  
25 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier 
m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946388
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946385
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
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2.2.1.7 Finansiering 

Det centrale element i et generationsskifte af en virksomhed er, at den overdragende part vil overdrage 

sine aktier/anparter til den erhververende part. Overdragelsen vil udløse avancebeskatning af den 

overdragende ejer, hvilket stiller et finansieringskrav til erhververende af aktierne/anparterne26. Af-

hængigheden af finansieringen kan varierer alt efter aktiernes/anparternes værdi. Hvis denne værdi 

er beskeden, vil den udløste avancebeskatning og finansieringskravet afstedkomme en tilsvarende 

beskeden størrelse. Det er derfor værd at vurdere, om der er grundlag for at anvende både interne og 

eksterne ressourcer samt omkostningstunge modeller, hvis avancebeskatningen er af beskeden karak-

ter. Endskønt genertionsskiftet kaster en høj avancebeskatning af sig, vil det medfører et tilsvarende 

højt finansieringskrav. Alt andet lige vil en høj avancebeskatning have en længere beslutningsfase. 

Beslutningsfasen vil tage afsæt i at finde den mest retvisende løsning i form af model, der fodrer en 

passende lempelse af avancebeskatningen. Som kompensation for den erhvervende påtager sig be-

skatningen af aktieavancen, kan den overdragende give en ”gave” til den erhvervende bestående li-

kvider. Residual beløbet kan finansieres ved et simpelt gældsbrev mellem den overdragende og den 

erhvervende eller ved et almindeligt banklån.  

Valget af finansiering skal være hensynstagende til virksomhedens fremtidige virke, da beslutningen 

om finansiering af beskatningen vil skulle hentes fra virksomhedens reserver, hvilket påfører træk på 

selskabets likvide midler.  

 

2.2.1.8 Fordele  

En rådgivers rolle i forbindelse med en hver konsultation er at italesætte fordele samt ulemper ved 

det fremlagte løsningsforlag. Nedenstående er en præcision af fordelene hhv. ulemperne ved succes-

sion i medfør af ABL § 3427.   

 Håndteringen og administrationen af denne model er let og simpel og kræver ikke mange ressour-

cer  

 Selskabet består og ejerledet er det eneste som ændres (simpelt) 

 Succession træder i stedet for opgørelse af aktieavancen ved salget 

                                                           
26 Serup, Michael: Generationsskifte, 3. udgave 2019, Karnov Group, s. 660.  
27  Skatteministeriets rapport: Generationsskiftet i erhvervslivet, betænkning nr. 1374, august 1999, Kapitel 9 Generationsskiftemo-
deller.  Model 4a: Salg af aktier, Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/septem-
ber/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller  
 

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
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2.2.1.9 Ulemper 

 Denne metode er svære at anvende på flere implicerede i generationsskiftet, da disse skal være 

enige om videreførelsen af driftsaktiviteterne  

 Gaveafgift er likviditetskrævende og hvis denne udloddes fra selskabet er denne indkomstbeskat-

tet for den erhvervende  

 Afdrag på et eventuelt stiftet lån af erhververen er ligeledes meget likviditetskrævende, som skal 

betales med gage eller udbytte, hvilke er indkomstbeskattet, hvorfor afdragene og rente betalin-

gerne falder efter betaling af skat 

 

2.3.1 A/B-model 

A/B-modellen er af en anden karakter end succession - beskrevet i tidligere afsnit. A/B-modellen vil 

ikke udløse beskatning for de implicerede personer i forbindelse med generationsskiftet, da transak-

tionen er mellem to selskaber. Selskaberne vil således finansiere generationsskiftets transaktion, så-

fremt et gaveelement ikke er inkluderet. Et gaveelement kan opstå som følge af, at kravet til kapital-

indskud i sønnens holdingselskab finansieres af faderen. Vi har med udgangspunkt i Skattestyrelens 

belysning af modellen beskrevet de mest nærliggende forhold nedenfor28. 

Generelt 

Ud over den skattemæssige model vedrørende succession beskrevet ovenfor, er A/B-modellen også 

nærliggende at anvende på casevirksomheden henset til strukturen samt den forretningsmæssige ak-

tivitet konvergere med modellens formål til casen. Dog er modellen mere kompleks end succession, 

da overdragelsesperioden er længere og beregningerne relateret til værdiansættelsen er mere omstæn-

delig.  

Redegørelsen for modellen tager udgangspunkt i tre faser. Opdelingen af de tre faser medvirker til at 

gøre forståelsen bedre ift. den videre analyse af casevirksomheden med udgangspunkt i modellen.  

Den første fase i A/B-modellens anvendelighed vedrører stiftelse af en holdingstruktur, som sker ved 

stiftelse af et anpartsselskab. Aktierne fra aktieselskabet vil således overdrages til anpartsselskabet 

skattefrit jf. ABL § 3629. Ejerskabet af aktiesleskabet ændres fra at være ejet af en fysisk person til at 

                                                           
28 https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenk-
ning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller Model 5 
29 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag., s. 196.  

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller


  Frederik Orthmann Bitsch 
  Frederik Smollerup Hansen 
 

Generationsskifte i familieejede virksomheder 

 

24 
af 89 

være ejet af en juridisk person. Anpartsselskabet vil dog være ejet af den fysiske person, som i erlæg 

ved indskydning af aktierne modtager anparter i holdingselskabet.  

Motiverne for etableringen af denne struktur opstår som led i de mange muligheder for at opspare 

kapital fra holdingskabets drift samt slanke balancen, således værdiansættelsen af driftsselskabet bli-

ver billigere ved afståelse af aktierne. 

Den anden fase tager udgangspunkt opdelingen af aktierne i hhv. A og B aktier, med ønske om at 

overdrage A-aktier til faderen og B-aktier til sønnen. Afhængigt af vedtægterne vil A-aktierne være 

med forlods udbytteret og B-aktierne blot være almindelige. B-aktierne opnår først ret til udbytte ved 

den fulde udbetaling af forlods udbytte – der er ikke nogen tidsbegrænsning på, hvornår dette forfal-

der. Denne fase kan tidligst igangsættes 3 år efter etableringen af holdingstrukturen. Såfremt et hol-

dingselskab allerede var etableret forud for generationsskiftet, kan fase 3 initieres og fase 2 neglige-

res.  

Den tredje og sidste fase inkluderer, at aktieselskabet tilbagekøber aktierne (A-aktier) indskudt i fa-

derens anpartsselskab. Dette kan gøres på én gang eller over en periode, som afhænger af periodernes 

resultater. Alt andet lige vil det stille et betydeligt kapitalkrav til selskabet, da driften og de frie re-

server skal kunne bære tilbagekøbet. Når generationsskiftet er gennemført ejes alle aktierne i drifts-

selskabet af sønnens holdingselskab.  

Når overdrageren opretter et holdingselskab jf. fase 2, vil aktierne i driftsselskabet blive indskudt som 

apportindskud efter reglerne om skattefri aktieombytning i anpartsselskabet ejet af overdrageren. Med 

henvisning til afsnittet vedr. værdiansættelse kan overdrageren vælge at udbetale udbytte fra aktie-

selskabet til anpartsselskabet, der har til hensigt lempe finansieringsbehovet for erhververen, vil nær-

værende øvelse afhjælpe kapitalkravet, da prisen for selskabet er nedjusteret. 

Denne proces er en lidt mere omstændelig proces end ovenstående model (salg af aktier), da den 

erhvervende skal søge om tilladelse igennem Skattestyrelsen til at foretage en skattefri aktieombyt-

ning i medfør af ABL § 36. Derudover skal der ske omstrukturering ved etablering af en holdingstruk-

tur samt etablering af endnu et yderlige anpartsselskab for den erhvervende. Hertil skal vedtægter 

samt stiftelsesdokument oprettes og udfærdiges. Processen er også desto længere i medfør af holding-

kravet om ejerskab i minimum 3 år. 
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2.3.1.1 Værdiansættelse 

Værdiansættelsen af virksomhedens aktier vil ske i medfør af værdicirkulære 2000-9 og 2000-10 

ligesom ved skattemæssig succession, hvorfor der henvises til afsnittet herom. 

 

2.3.1.2 Personkredsen 

Personkredsen er ikke anerledes end de nævnte personer i redegørelsen for skattemæssig succession. 

Der henvises derfor til afsnittet under skattemæssig succession. 

 

2.3.1.3 Finansiering 

Finansieringen sker igennem forlods udbyttet, som løbende betales af over flere perioder ved udbytter 

til aktionærerne med A-aktier. Forlods udbyttet skal årligt forrentes, som skal modsvares af den ri-

siko, som A-aktionærerne løber ved lån til B-aktionærerne. Der foreligger domme og kendelser, som 

anfægter rentesatsen/risikotillægget. Denne bliver ofte fastsat i overensstemmelse med markedsren-

ten, som er lige den markedsbaserede risiko, som oftest kan sammenholdes med et almindeligt 30 års 

banklån. Med henvisning til SKM2011.571.SR har Skattestyrelsen godkendt en forrentning, som 

konvergere med markedsrenten. 

Der kan også inddrages et gaveelement i forbindelse med, at sønnen stifter et anpartskapital, hvor der 

stilles krav om indskydelse af kapital til den registrerede selskabskapital. 

 

2.3.1.4 Juridiske aspekt  

Ved gennemførelsen af generationsskifte efter A/B-modellen, vil vedtægtsændringer foretages ved 

en kapitalforhøjelse. Kapitalforhøjelsen tegnes eksempelvis af sønnen. Efter ændring af vedtægterne 

og den nytegnet kapital, opstår der to typer aktieklasser. Disse italesættes A-aktier og B-aktier. Ved 

vedtægtsændringen tillægges A-aktier forlods udbytteret qua sønnens begrænsede økonomiske status, 

da sønnen ikke er i stand til at gennemføre et køb med sin nuværende finansielle stilling. Værdiindi-

kationen af forlods udbyttet er den aftalte pris, som sønnen indtræder som aktionær til. Dermed fra-

siger sønnen sig retten til den udbytteandel der modsvares af prisen. Faderen har således A-aktierne 

i hænde, som typisk udgør en mindre end B-aktierne. Dog bevarer faderen den kontrollerende indfly-

delse, da dette typiske er et interesseelement i overdragelsesfasen og mhp at sikre sønnen de rigtige 
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kompetencer igennem sparing indtil faderens udtræden. Ved ændring af vedtægterne kan man således 

indarbejdet forholdet vedr. stemmemajoriteterne stilskrives A-aktierne. 

 

2.3.1.5 Fordele  

 Lavt kapitalkrav for den erhvervede, da der udelukkende overdrages driftsaktivitet mellem to sel-

skaber  

 Afhændelsen af driftsaktiviteten kan forekomme igennem anpartssalg  

 Finansiering kan ske igennem driftsselskabet hhv. ved slankning (forlods udbytte) samt driftssel-

skabets tilbagekøb af A-aktier  

 

2.3.1.6 Ulemper 

 Der kan foreligge eventuelt latente forpligtelser, som overtages i det nystiftede holdingselskab  

 Enkelte erhverv kan ikke foretages generationsskifte efter denne model eks. læger, tandlæger og 

partnerselskaber  

 Holdingselskabet skal i mindst 3 år efter overdragelsen bevare ejerandelen, hvilket er et langt 

tidsmæssigt perspektiv  

De ovenstående modeller er nærliggende på hver sin måde iht. nærværende case og dens problem-

stillinger ved den mest lønsomme samt retvisende overdragesles metode.  

 

2.4 Værdiansættelse 
Værdiansættelsen af selskabet er oftest den sværeste, da Skattestyrelsen de seneste år har stillet sig 

kritisk ved værdiansættelserne og medfør heraf udfordrer selskabets værdiansættelse (oftest værdian-

sat i samarbejde med en revisor). Udgangspunktet for værdiansættelsen er, at denne udgør en pris, 

som ville være indgået og accepteret mellem to uafhængige parter. For nærværende casevirksomhed 

er det i midlertidigt anderledes, da man vil anfægte far/søn forholdet, som værende interessefor-

bundne parter. Særligt denne problematik opstår oftest, når der skal værdiansættes mellem to nært-

stående parter/virksomheder, hvorfor Skattestyrelsen oftest udfordrer værdiindikationen jf. LL § 230. 

                                                           
30 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag. s. 96. 
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LL § 2 finder anvendelse på transaktioner for at finde frem til handelsværdien. Da dette oftest er svært 

at vurdere, vil værdicirkulærerne anvendes til beregning af aktiernes værdi. 

Selskabet skal således være forberedt på en redegørelse for deres værdiansættelse over for Skattesty-

relsen, hvis denne ønsker indsigt i beregningerne og beregningsgrundlaget. Skattestyrelsen har til 

hver en tid i den efterfølgende periode ret til at korrigere priserne samt vilkårene jf. BAL § 27, stk. 2. 

Når generationsskiftet er meddelt til Skattestyrelsen, har myndighederne 6 måneder til at godkende 

genrationsskiftet samt værdiansættelserne og vilkårene for dette. Såfremt et gaveelement er involveret 

i generationsskiftet, kræver myndighederne dette indberettet som gave senest den 1 maj. i efterføl-

gende regnskabsår jf. BAL § 26, stk. 1.   

Ved overdragelse fra faderens selskab til et ejet af sønnen, som vores case tager udgangspunkt i, vil 

værdiansættelsen ske efter TSS-cirkulære nr. 2000-9 af 28. marts 2000 (værdiansættelse af aktier) og 

TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000 (værdiansættelse af goodwil)31. Dog kan disse værdi-

ansættelsesmetoder ikke finde anvendelse, hvis en markedsværdi er kendt f.eks. ved aktier/anparter 

optaget på et reguleret marked eks. NASDAQ. Dette er dog ikke relevant for vores casebesvarelse, 

da oplysningerne ligger op til unoterede aktier.  

Ved beregningen af goodwill jf. TSS-cirkulære nr. 2000-10 af 28. marts 2000, vil elementer som 

levetid og kravet til om de fremtidige budgetter kan indeholde den fremtidige afskrivningssats.    

 

3 Analyse 
Den efterfølgende analyse vil have til formål at kortlægge hvorvidt casevirksomheden F. Rengøring 

A/S er klar til generationsskifte samt i hvilken retning generationsskiftet skal foretages, alternativt 

salgsovervejelser til tredje part. Endvidere vil analysen omfatter værdiansættelse og gennemførsel af 

generationsskifte for casevirksomheden med fokus på familiens ønskers og de skattemæssige konse-

kvenser heraf. 

 

3.1 Præsentation af casevirksomheden F. Rengøring A/S 
Med henblik på at analysere de tidligere omtalte modeller for generationsskifte, er dette foretaget med 

afsæt i virksomheden F. Rengøring A/S. F. Rengøring A/S er et dække for den reelle virksomhed som 

                                                           
31 Ibid., s. 97-98.  
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har foretaget det faktiske generationsskifte. Regnskabstal, stuktur og ejerforhold er således baseret på 

den reelle case. 

F. Rengøring A/S er stiftet d. 30 juni 2003 af Frederik Frederiksen som også forud for generations-

skiftet er selskabet reelle ejer med en ejerandel på 100 %. Selskabet har siden etableringen været 

drevet i selskabsform og indgår ikke i indenlandsk såvel som udenlandsk koncern med øvrige selska-

ber, da det er direkte ejet af Frederik Frederiksen personligt, som også illustreret i bilag 1.  

Selskabet har siden det blev etableret opereret inden for rengøringsbranchen og servicerer erhvervs-

kunder med fokus på større ejendomme hvor der udbydes en komplet pakke omfattende rengøring af 

kontorer, vindues pudsning mv. Ved seneste regnskabsår har selskabet gennemsnitlig haft 19 fuld-

tidsansatte en omsætning på 14 mio. DKK (+ 8 % sammenholdt med PY) og en balancesum på 23 

mio. DKK. som primært består af likvide midler.   

F. Rengøring A/S er stiftet af 500.000 aktier fordelt på kapitalandele af nominelt 1,00 DKK hvoraf 

alle aktier som benævnt tidligere er ejet af Frederik Frederiksen privat. Selskabets direktion sammen-

sættes af Frederik Frederiksen som også er den administrerende direktør. Bestyrelsen sammensættes 

af Frederik Frederiksen og hans søn Tom Frederiksen.  

 

3.1.1 Frederik Frederiksen (senior) 

Frederik Frederiksen på 58 år er hovedaktionær og direktør i F. Rengøring A/S. Frederik Frederiksen 

har ikke yderligere familien end omtalte søn Tom Frederiksen. I løbet af årene hvoraf selskabet har 

været aktivt, har der historisk været et fornuftigt resultat og en vækst i intervallet 5 – 10 %, hvorfor 

der løbende har været mulighed for modtage vederlag samt udbytte i forbindelse med den ordinære 

generalforsamling. Som følge heraf har Frederik Frederiksen på tidspunktet for generationsskiftet 

formået at tilsidesætte midler således han står rustet til pensionstilværelsen, når denne måtte komme.  

Frederik Frederiksen ønsker som følge af ovenstående på et tidsligt stadie at involvere sønnen Tom 

Frederiksen i selskabets ejerkreds og løbende overdrage stafetten. Frederik Frederiksen ønsker dog 

at bibeholde kontrollen i forbindelse med den løbende overdragelse, hvor han samtidig ønsker at være 

meget involveret i den daglige drift, da sønnen endnu er ung og på nuværende tidspunkt ikke vurderes 

at have de ledelsesmæssige kompetencer Frederik Frederiksen forlanger. 

Ønsket for Frederik Frederiksen er således, at involvere sønnen på et tidligt stadie så han henover 

årene opnår en kenskab til ledelsen herunder forståelse af selskabets kultur og den ånd der har været 
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i selskabet i løbet af de seneste mange år. Involveringsgraden for sønnen skal således være stigende 

henover den kommende årrække. Som følge af seniors privilegerede privatøkonomiske situation øn-

sker han at overdrage selskabet til den lavest mulige værdi. 

 

3.1.2 Tom Frederiksen (junior) 

Tom Frederiksen på 23 år er søn af Frederik Frederiksen og har på planlægningstids af generations-

skiftet ikke meget erhvervserfaring da han har haft fokus på at færdiggøre sin bachelor på CBS. Som 

følge heraf er Toms kompetencer inden for ledelse også begrænset. Toms midler for så vidt angår 

finansiering er begrænsede, da han dels er ung men heller ikke har været aktiv på arbejdsmarkedet 

eller foretaget øvrige investeringer forinden overdragelsen, hvorfor han støtter op om farens ønske 

om at overdragelse sker til den lavest mulige værdi.  

3.2 Generationsskifte af F. Rengøring A/S 
Som indledningsvist beskrevet i de forgange afsnit bør et generationsskifte ske efter omhyggelige 

overvejelser så alle parter er afklaret med situationen og føler deres behov herunder også ønsker er 

afspejlet i generationsskiftet, endvidere skal timing også vurderes. Således kan et generationsskifte 

tage fra 5 – 10 år afhængigt af selskabets og parternes situation. For at sikre et glidende generations-

skifte af F. Rengøring A/S vil opgaven omfatte følgende steps: 

 

Figur 3: Egen tilvirkning 

Den efterfølgende analyse vil have til formål at kortlægge hvorvidt casevirksomheden F. Rengøring 

A/S er klar til generationsskifte med fokus på selskabets nuværende livscyklus herunder fremtidsmu-

lighederne og ikke mindst familiens egne tanker omkring generationsskiftet og personlige holdninger. 
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3.2.1 Overvejelser omkring overdragelsen 

 

Figur 3: Egen tilvirkning 

Ejeren af F. Rengøring A/S, Frederik Frederiksen har inden for det næste årti planlagt at lade sig 

pensionere, hvorfor han på nuværende tidspunkt allerede har gjort sig overvejsler omkring generati-

onsskiftet af hans selskab. Frederik Frederiksen ønsker at foretage et glidende generationsskifte som 

gennemføres i de faser som er nødvendigt for at opnå et succesfult generationsskifte, således er tids-

horisonten ikke den kritiske faktor. 

 

3.2.1.1 Den nuværende livscyklus 

Selskabets livscyklus er analyseret med henblik på vurdering af om selskabet bør videreføres samt 

for at identificere hvorledes selskabets livscyklus skal bidrage til værdiansættelsen af F. Rengøring 

A/S.  

Med henblik på at kortlægge F. Rengøring A/S livscyklus er der taget udgangspunkt i livscyklus 

grafen vedlagt jf. bilag 2. 

F. Rengøring A/S har eksisteret i 16 år og har i løbet af denne periode formået at opbygge trofaste 

partnere samt en stabil kundebase. Kundebasen er baseret på selskabets professionalisme og dets 

detaljeniveau og er således ikke udelukkende baseret på ledelsens reference hos kunderne. De alle-

rede indgåede kontrakter hvilke samarbejdet med kunderne er baseret på, løbende henover en år-

række varierende fra 1 – 5 år hvilket også styrker selskabets fremtid herunder efterspørgselsforhold 

for kunderne.  

Markedet der opereres indenfor kan bredt defineres som rengøring, hvilket er et branche hvoraf der 

inden for de seneste årtier har været høj efterspørgsel, dels som led i at de fleste virksomheder slan-

kes og der udelukkende er ansat de nødvendige for udførsel af kernekompetencer32, men dels også 

                                                           
32Nørskov, Ole: ”Vi kalder det intelligente besparelser”, I: Journalisten, 20.12.2006. Internetadresse: https://journalisten.dk/vi-kal-
der-det-intelligente-besparelser 
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led i vækst af kontorfællesskaber33. I løbet af de seneste år har branchen oplevet en vækst34, dog har 

der ikke været samme tendens i F. Rengøring A/S, som det også fremgår af værdiansættelsen jf. se-

nere afsnit. Grundet selskabets historisk manglende historik på produkt/service niveau er det således 

ikke muligt at analysere vækstrater på disse niveauer hvilket anses som en svaghed, ligesom selska-

bet står over for en del større aktører hvoraf ISS er den dominerende inden for branchen.  

Vedrørende F. Rengøring A/S kvalitet og daglige arbejdsgange, er der en høj udnyttelsesgrad af de 

ansatte. Det er målet at 80 % af rengøringen skal udføres af egne folk og 20 % af vikarer, da det 

ikke ønsket at have overflødige ansatte i mindre travle perioder. Kundesegmentet er centreret om-

kring Næstved hvilket bidrager til en optimal logistik fsva. transport og allokering af ressourcer.  

De ansatte i F. Rengøring A/S deltager årligt i AMU-kurser som sikrer, at de løbende holdes ajour-

ført med viden inden for rengøringsmidler og har det fornødne materialekendskab, samt kan plan-

lægge effektive rengøringsgange hvilket bidrager til den stærke logistik. 

 

3.2.1.2 Seniors ønske om fremtidig involvering 

Med henblik på at fastlægge model for generationsskiftet herunder forhold som skal medtages i købs-

overdragelsen, er det relevant at analysere Frederik Frederiksens behov såvel som ønske for frem-

adrettet at være involveret i selskabet. 

Økonomen Hans J. Sonnenfeldt (1898 – 1981) redegjorde for, at der overordnet er fire typer af ledere 

i familievirksomheder35. 

Ledertype Karakteristika 

Konge Ønsker at forblive i virksomheden og ”dø på jobbet”. 

Generaler Bliver tvunget ud af den efterfølgende leder. 

Ambassadører Forlader frivilligt ledelsen og hjælper på konsulentbasis. 

Guvernører Forlader frivilligt virksomheder og engagerer sig i andre eventyrer. 

Tabel A: Nielsen, Freddi og Per Randrup Mikkelsen: Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. 

udgave, 1. oplag, 2010. s. 17 

                                                           
33 Ingemand, Kristoffer: Ny analyse viser vækst og potentiale i kontorfællesskaber, I: Finans. Internetadresse: https://finans.dk/er-
hverv/ECE11173927/ny-analyse-viser-vaekst-og-potentiale-i-kontorfaellesskaber/?ctxref=ext  
34 Dansk industri: Servicebranchens årsrapport 2018: Internetadresse: https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analyse-
arkiv/brancheanalyser/2018/servicebranchens-arsrapport-2018/  (besøgt 08.04.2019).  
35 Nielsen, Freddi og Per Randrup Mikkelsen: Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag, 2010. s. 17 

https://finans.dk/erhverv/ECE11173927/ny-analyse-viser-vaekst-og-potentiale-i-kontorfaellesskaber/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE11173927/ny-analyse-viser-vaekst-og-potentiale-i-kontorfaellesskaber/?ctxref=ext
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/servicebranchens-arsrapport-2018/
https://www.danskindustri.dk/brancher/di-service/analysearkiv/brancheanalyser/2018/servicebranchens-arsrapport-2018/
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Uafhængigt af Frederik Frederiksen ønske om fremtidig involvering i selskabet, skal denne ses i for-

længelse af hans formue sammenholdt med forbrug. Såfremt hans personlige formue ikke opfylder 

de krav han har til den fremtidige tilværelse kan der være behov for ansættelse i virksomheden i en 

årrække. 

Dansk Erhverv oplyser, at den gennemsnitlige danskers privatforbrug målt på årsbasis udgør 512.738 

(2015 niveau)36 hvilket er et månedligt forbrug på 12.728 kr. Beregningen af Dansk Erhverv er taget 

med afsæt i en population på over 18 år, hvorfor niveauet umiddelbart virker forholdsvist lavt. Vi er 

endvidere bekendt med, at Frederik Frederiksen har et højere forbrug end den gennemsnitlige dan-

sker, hvorfor hans private månedsforbrug er estimeret til 19.500, årligt 234.000.  

Ved antagelse om, at generationsskiftet er fuldt ud gennemført inden for en periode på 5 år vil Fre-

derik Frederiksen således være 63 år hvorfor han har en resterede levetid på 16 år iht. gennemsnits-

beregninger fra Danmarks Statistik37, da denne er opgjort til 79 år for mænd. 

På baggrund af ovenstående oplysninger, forventes Frederik Frederiksens privatforbrug for hans re-

sterende tid at udgøre 3.744.000 kr. Da Frederik Frederiksens personlige formue i form af obligatio-

ner, værdipapirer og friværdi i huset overstiger 10 mio. kr., vurderes han således økonomisk uaf-

hængig ift. fremtidig indtjening fra selskabet hvorfor hans fremtidige ledertype i høj grad beror på 

hans eget såvel, overtagerens ønske samt hvad der accepteres af kunderne. 

Som indledningsvist beskrevet i afsnittet hvoraf casevirksomheden F. Rengøring ønsker Frederik 

Frederiksen at være involveret i den første periode og efterfølgende overdrage til den næste leder 

hvorfor han antages at følge tendenserne for ledertypen ”Ambassadører”.  

Uafhængigt af om næste generation er familie eller tredjepart, anbefales det at der foretaget en orga-

nisationsplan med klare beskrivelser af stillingsbetegnelse, ansvarsområder mv. da det ofte kan vise 

sig besværligt at træffe beslutning når der er flere ledere ved roret. 

 

3.2.2.2 Delkonklusion 

Udefra ovenstående vurderes det, at F. Rengøring A/S er moden og egnet til et generationsskifte og 

bør overdrages til sønnen Tom Frederiksen samt at virksomheden er moden hertil. Dette er vurderet 

                                                           
36 Dansk Erhverv: Udviklingen i forbruget – fra overlevelse til oplevelse. Link til download: https://www.danskerhverv.dk/politik-og-
analyser/forbrugerpolitik/   
37 Danmarks statistik: Gennemsnitsdanskeren, Internetadresse: https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanske-
ren   

https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/forbrugerpolitik/
https://www.danskerhverv.dk/politik-og-analyser/forbrugerpolitik/
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanskeren
https://www.dst.dk/da/Statistik/Publikationer/gennemsnitsdanskeren
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på baggrund af farens såvel som sønnens ønsker om at drive virksomhedes i familieregi og virksom-

hedens nuværende livscyklus, som vidner om et vækstende marked hvorpå F. Rengøring står overfor 

mange muligheder med eksisterende samt nye services. 

 

3.2.2 Hvem skal der generationsskiftes til 

Den efterfølgende analyse vil have til formål at kortlægge familiens tanker med henblik på at dels at 

sikre forståelse fra familien samt at medtage deres tanker om familievirksomheden inden overdra-

gelse.  

 

Figur 3: Egen tilvirkning 

Det er de færreste virksomhedsejere, der kommer ud for at skulle generationsskifte sin virksomhed 

mere end en gang i løbet af deres liv. Derfor er det essentielt at få analyseret hvem der egentlig bør 

overdrages til, da det kan påvirke familien såvel som ejeren i længerevarende periode. 

Uanset hvor fastbesluttet virksomhedsejeren er på hvordan virksomheden skal gennemføres, vil det 

altid anbefales at samtlige muligheder undersøges. Således bør det overvejes hvorvidt der skal ske 

salg til børn, nærtstående medarbejdere, stratetiske eller finansielle købere eller om der ved kombi-

nationen af disse findes den mest fordelagtige generationsskifte af selskabet. 

Frederik Frederiksen har som også beskrevet i casen besluttet sig for, at familievirksomheden fortsat 

skal ejes af familien da den skal generationsskiftes til sønnen Tom. Frederik Frederiksens overvejelser 

er alene baseret på tradition og ønske om, at virksomheden fortsat skal være i familien eje, således 

har han ikke vurderet de økonomiske konsekvenser heraf. Anbefalingen vil dog være at undersøge 

muligheder for salg til en ekstern køber, for at give Frederik Frederiksen samt familien et bedre 

grundlag for at træffe det endelige valg og vurdere værdien ved et eksternt salg kontra et generations-

skifte i familien. 

På baggrund af Frederik Frederiksens og familiens ønske vil den øvrige del af opgave fokusere på 

generationsskifte inden for familien. 
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3.2.2.1 Juniors lyst og kompetencer 

Der er stor forskel på at drive en veletableret 2. generationsvirksomhed med 50-100 medarbejdere 

end at starte op fra bunden, som stifteren har gjort med succes38 hvorfor sønnens evner ikke nødven-

digvis bør være identiske med faderens for at han vurderes at have de rette kompetencer. Tom Frede-

riksens som er udpeget til at overtage virksomheden er på overvejelsesstadiet 23 år hvorfor det anta-

ges at han på nuværende tidspunkt ikke har de fornødne kompetencer inden for ledelse samt viden 

om branchen. 

Da Tom ikke besidder i fornødne kompetencer anbefales det derfor, at han i perioden frem til over-

tagelsen uddanner sig i anden virksomhed for at opnå branche kenskab samtidig med, at han tager 

ledelseskurser så han står klar til at overtage en virksomhed 20 -25 ansatte. Ved opbyggelse af Toms 

ledelsesprofil anbefales det, at der i samarbejde med faren analyseret hvilken leder selskabet har be-

hov for, hvilket i høj grad afhænger af selskabets stadie i dets livscyklus samt demografiske forhold 

ift. selskabets ansatte da en leder i høj grad skal kunne motivere disse. Efter at have kortlagt de for-

nødne kompetencer som Tom bør besidde, anbefales det at der foretages en ledelsestest for at klargøre 

hans stærke såvel som svage ledelsesevner og dernæst kan fokusere på forbedring af de svage39. 

Ved generationsskiftet bør det endvidere overvejes hvorvidt der skal være minoritetsejere eller en 

aktiv bestyrelse, da sådanne kan være med til at stille krav og påvirke selskabet i en positiv retning40. 

Trods Toms ønske såvel som tillid fra faren om at han skal overtage ansvar som leder, bør det over-

vejes hvorvidt der er behov for en ekstern direktør i enten en overgangsperiode eller på lang sigt. 

Overvejelserne bør gøres dels i form af Toms forholdsvis unge alder set i forhold til ledelse af en 

virksomheden, men også i forhold til om det er muligt for ham på lang sigt at opbygge de fornødne 

kompetencer. Involvering af en ekstern professionel direktør, kan i samarbejde med familien og øvrig 

ledelse føre virksomheden mod gode tiden som f.eks. Jørgen Vig Knudstorp gjorde det med Lego41. 

Ved involvering af ekstern direktør kan det dog være svært for F. Rengøring A/S at sikre, de bevæger 

                                                           
38Bang, Nicolai: Familievirksomheder taber fart når børnene tager over, I: Finans. 28.08.2017. Internetadresse: https://finans.dk/er-
hverv/ECE9814108/familievirksomheder-taber-fart-naar-boernene-tager-over/?ctxref=ext  
39 Nielsen, Freddi og Per Randrup Mikkelsen: Ejer- og generationsskifte af virksomhed, 6. udgave, 1. oplag, 2010. s. 16 
40 Ibid. 
41 Aaes, Helle: Kronik: Ejerfamiliens følelser kan komme før cost-benefit-analysen, I: Børsen. 05.04.2019. Internetadresse:  
https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/222755/artikel.html?fbclid=IwAR09UZCQDvZK_W73eJxbbJ8j63mW6ESo-
5tbAUy_DORsaxOcr--OT81WFM0   

https://finans.dk/erhverv/ECE9814108/familievirksomheder-taber-fart-naar-boernene-tager-over/?ctxref=ext
https://finans.dk/erhverv/ECE9814108/familievirksomheder-taber-fart-naar-boernene-tager-over/?ctxref=ext
https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/222755/artikel.html?fbclid=IwAR09UZCQDvZK_W73eJxbbJ8j63mW6ESo-5tbAUy_DORsaxOcr--OT81WFM0
https://borsen.dk/nyheder/opinion/artikel/11/222755/artikel.html?fbclid=IwAR09UZCQDvZK_W73eJxbbJ8j63mW6ESo-5tbAUy_DORsaxOcr--OT81WFM0
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sig i den retning som der ønskes og at familiens identitet som tidligere har været inkorporeret i sel-

skabet fortsat vil være eksisterende. Som tidligere leder vil Frederik Frederiksen vil føle at hans per-

sonlige omdømme, trods generationsskiftet, forsat er knyttet til F. Rengøring A/S' omdømme. Ved 

generationsskifte til andre parter end familien anbefales det derfor at selskabet skifter navn, da den 

overtagende part han have planer om afskedige medarbejdere, ændre strategi og i øvrigt agere ander-

ledes i markedet end Frederik Frederiksen tidligere har haft ry for. Ved overdragelse til medarbejdere 

eller familie drives virksomheden oftest uforandret videre, da de er opvokset i denne ånd og forrets-

mæssige strategi. 

 

3.2.2.2 Delkonklusion 

Udefra ovenstående vurderes det, at F. Rengøring A/S er moden og egnet til et generationsskifte og 

bør overdrages til sønnen Tom Frederiksen samt at virksomheden er moden hertil. Dette er vurderet 

på baggrund af farens såvel som sønnens ønsker om at drive virksomhedes i familieregi og virksom-

hedens nuværende livscyklus, som vidner om et vækstende marked hvorpå F. Rengøring står overfor 

mange muligheder med eksisterende samt nye services. 

 

3.3 Værdiansættelse af F. Rengøring A/S 
Værdiansættelsen af F. Rengøring A/S er et vigtigt element da værdien af selskabet danner grundlag 

for valg af generationsskiftemodel afhængigt af finansieringsmuligheder set i forhold til den faktiske 

værdiansættelse. 

 

Figur 3: Egen tilvirkning 

Nedenstående værdiansættelse vil tage afsæt i værdiansættelsen mellem interesseforbundne parter, 

da det jf. tidligere afsnit er fastlagt at generationsskiftet skal ske herimellem. Værdiansættelsen skal 

ske til handelsværdi42 jf. LL § 2 stk. 1, benævnt armslængdeprincippet. Fastsættelse af handelsværdi 

                                                           
42 Skatteministeriets rapport: Generationsskiftet i erhvervslivet betænkning nr. 1374, august 1999, bilag 4, værdiansættelse: 
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-
nr-1374,-august-1999/bilag-4-vaerdiansaettelse  

Overvejelser omkring 
overdragelsen

Hvem skal der 
generationsskiftes 

til?
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https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/bilag-4-vaerdiansaettelse
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/bilag-4-vaerdiansaettelse
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kan dog ved interesseforbundne partner vise sig vanskeligt da der ofte ikke er modsatrettede interes-

seret. Ved handel mellem eksterne parter ønsker sælger netop af værdiansættelsen sker så højt som 

muligt, hvorimod køber ønsker denne sker så lavt som muligt. 

Som resultat af ovenstående har Skattestyrelsen udstedt retningslinjer for fastlæggelse af handelsvær-

dier, hvilket efter væsentlige ophævelser af TSS-cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 d. 5. februar 

2012 sker efter bestemmelserne i medfør af TSS-cirkl. nr. 2000-9 af 28 marts 200043, hvilken vurderes 

at finde anvendelse da der er tale om værdiansættelse af unoterede aktier. 

Da vi ikke er bekendte med sammenlignelige salg vil nedenstående værdiansættelse tage udgangs-

punkt i aktiernes værdi beregnet som summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabet minus 

de respektive gældsposter i selskabet tillagt værdien af goodwill i henhold til TSS-cirkulære 2000-

1044. 

Nedenstående værdiansættelses er baseret på de resultatopgørelse og balance vedlagt jf. bilag 3 og 4, 

hvor udgangspunktet for værdiansættelsen iht. cirkulærets hjælperegel er værdierne i seneste aflagte 

årsrapport45 (værdier jf. bilag 3 og 4). Undtagelsen til hjælpereglen forekommer dog for udvalgte 

poster så som fast ejendom, goodwill og andre immaterielle aktiver mv., hvilke ikke er aktuelt for F. 

Rengøring hvorfor disse ikke behandles yderligere. 

 

3.3.1 Værdiansættelse af den indre værdi – TSS 2000-9 

Andre anlæg, driftsmateriel udgør pr. balancedagen en regnskabsmæssig værdi på 600.308 kr. An-

lægsaktiverne er forholdsvis simple og består af kassevogne der er specielt byggede samt indretning 

af selskabets kontorlokaler. I forbindelse med værdiansættelse af anlægsaktiverne, er det særligt vig-

tigt at den regnskabsmæssige værdi afspejler den korrekte genvindingsværdi iht. ÅRL § 4246, hvor 

der ved indikationer på nedskrivningsbehov bør beregnes hhv. salgsværdi med fradrag af salgsom-

kostninger samt kapitalværdien som bør sammenholdes til den faktiske bogførte værdi47. Ved opgø-

relse af salgsværdi bør der indhentes vurdering fra kyndig fagperson, ved anlægsaktiver som ikke er 

                                                           
43 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag. s. 95.  
44 Ibid.  
45Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter: CIR nr 45 af 28/03/2000. Internetadresse: https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733  
46 EY: Indsigt i årsregnskabsloven: EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 5. udgave, 2018/19 s. 385. 
47 EY: Indsigt i årsregnskabsloven: EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 5. udgave, 2018/19, s. 385 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
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modificeret kan salgsdatabaser ligeså anvendes. I praksis opleves det dog, at der ved simple anlægs-

aktiver så som i F. Rengøring A/S accepterer de regnskabsmæssige værdier, såfremt der foreligger et 

retvisende afskrivningsgrundlag efter ÅRL i de forgange regnskabsår48.  

Som resultat af ovenstående kan der ved værdiansættelse af anlægsaktiverne efter TSS 2000-9 vær-

diansættes til samme værdi som den regnskabsmæssige. 

 

Regnskabsmæssig 

værdi TSS 2000-9 

Andre anlæg, driftsmateriel 600.308 600.308 

Tabel B: Egen tilvirkning 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser (herefter omtalt debitorerne) udgør pr. balancen en regn-

skabsmæssig værdi på 1.362.945 kr., hvilket foruden likviderne er den største aktivpost. Debitorerne 

består af tilgodehavende for de kontraktligt aftalte ydelser med selskabets erhvervskunder. 

Regnskabsmæssigt indregnes tilgodehavende til amortiseret kostpris49, der sker nedskrivning til imø-

degåelse af tab hvor der vurderes at være objektive indikationer på at fordringen har lidt en værdifor-

ringelse. For F. Rengøring A/S er der tale om debitorer hvorpå der foreligger kontraktlige vilkår, 

endvidere er der ingen objektive indikationer på værdiforringelse da der på tidspunktet for værdian-

sættelsen ikke er forfaldne debitorer. Der er på tidspunkt for aflæggelse af regnskabset ikke foretaget 

nedskrivninger på debitorer hvorfor den regnskabsmæssige værdi af debitorerne er indregnet til kurs 

100. 

Som resultat af ovenstående kan der ved værdiansættelse af tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 

efter TSS 2000-9 værdiansættes til samme værdi som den regnskabsmæssige. 

 

Regnskabsmæssig 

værdi TSS 2000-9 

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 1.362.945 1.362.945 

Tabel C: Egen tilvirkning 

 

                                                           
48 Afgørelse fra SKAT SKM2003.168.LR: Goodwill - værdiansættelse - beregningsgrundlaget - forrentning af aktiverne - driftsfrem-
mede aktiver, 22.04.2003: Internetadresse: https://skat.dk/skat.aspx?oid=164988   
49 EY: Indsigt i årsregnskabsloven: EY’s praktiske guide til forståelse af loven, 5. udgave, 2018/19, s. 1868. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=164988
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Andre tilgodehavender udgør pr. balancen en regnskabsmæssig værdi på 931.202 kr. Andre tilgode-

havende består primært af deposita i form af husleje samt leverandører som led i samhandelsbetin-

gelserne. Da cirkulæret ikke omfatter specifikke forhold vedrørende værdiansættelse heraf, samt vi 

ikke er bekendt med forhold der indikerer anden værdi en den indregnede vil værdiansættelsen ske 

på baggrund af hjælpereglen i cirkulæret50. 

Som resultat af ovenstående kan der ved værdiansættelse af andre tilgodehavende efter TSS 2000-9 

værdiansættes til samme værdi som den regnskabsmæssige. 

 

Regnskabsmæssig 

værdi TSS 2000-9 

Andre tilgodehavender 931.202 931.202 

Tabel D: Egen tilvirkning 

Periodeafgrænsningsposter udgør pr. balancen en regnskabsmæssig værdi på 93.489 kr. Periodeaf-

grænsningsposter består primært af forudbetalte omkostninger vedrørende øvrige perioder i form af 

husleje, forsikringer mv. Da cirkulæret ikke omfatter specifikke forhold vedrørende værdiansættelse 

heraf, samt vi ikke er bekendt med forhold der indikerer anden værdi en den indregnede vil værdian-

sættelsen ske på baggrund af hjælpereglen i cirkulæret51. 

Som resultat af ovenstående kan der ved værdiansættelse af periodeafgrænsningsposter efter TSS 

2000-9 værdiansættes til samme værdi som den regnskabsmæssige. 

 

Regnskabsmæssig 

værdi TSS 2000-9 

Periodeafgrænsningsposter 93.489 93.489 

Tabel E: Egen tilvirkning 

Likvider udgør pr. balancen en regnskabsmæssig værdi på 1.567.841 kr. Likvider er i sig selv et 

udtryk for kontanter og afspejler således den faktiske værdi hvorfor den bogførte værdi vil være lig 

værdien i henhold til cirkulæret. 

                                                           
50 Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter: CIR nr 45 af 28/03/2000. Internetadresse: https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 
51 Ibid. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733


  Frederik Orthmann Bitsch 
  Frederik Smollerup Hansen 
 

Generationsskifte i familieejede virksomheder 

 

39 
af 89 

Som resultat af ovenstående kan der ved værdiansættelse af likviderne efter TSS 2000-9 værdiansæt-

tes til samme værdi som den regnskabsmæssige. 

 

 

Regnskabsmæssig 

værdi TSS 2000-9 

Likvider 1.567.841 1.567.841 

Tabel F: Egen tilvirkning 

Gældforpligtelserne udgør pr. balancen en regnskabsmæssig værdi på 2.911.416 kr. Gældsforpligtel-

serne består af simple forpligtelser i form af leverandørgæld, skyldig selskabsskat, skyldige moms og 

øvrige afgifter samt skyldige omkostninger. Værdiansættelsen af passiver giver som udgangspunkt 

ikke anledning til diskussion, da disse værdiansættes efter pålydende52. For F. Rengøring A/S er 

gældsforpligtelserne som beskrevet ovenfor og specificeret i nedenstående skema med beløbsmæs-

sige værdier alle indregnet til kurs 100, hvorfor værdiansættelsen finder hjemmel i cirkulærets hjæl-

peregel53 samt ovenstående. 

Som resultat af ovenstående kan der ved værdiansættelse af gældsposteringer efter TSS 2000-9 vær-

diansættes til samme værdi som den regnskabsmæssige.  

 

Regnskabsmæssig 

værdi TSS 2000-9 

Udskudt skat 53.653 53.653 

Skyldig selskabsskat 618.517 618.517 

Anden gæld 2.435 2.435 

Leverandørgæld 221.091 221.091 

Skyldig moms 1.111.460 1.111.460 

Skatter og afgifter 583.771 583.771 

Skyldige omkostninger 320.489 320.489 

Hensættelser og gæld i alt 2.911.416 2.911.416 

Tabel G: Egen tilvirkning 

                                                           
52Cirkulære om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning, CIR nr 185 af 17/11/1982. 
Internetadresse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169.  
53 Cirkulære om værdiansættelse af aktier og anparter: CIR nr 45 af 28/03/2000. Internetadresse: https://www.retsinforma-
tion.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=62169
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13733
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3.3.3.1 Opgørelse af indre værdi 

Den indre værdi opgøres ved summen af værdierne af de enkelte aktivposter i selskabets fratrukket 

de respektive gældsposter, da der ikke foreligger sammenlignelige salg54. 

Med afsæt i ovenstående udgør den indre værdi pr. balancetidspunktet 1.644.369 kr. i henhold til 

cirkulære TSS 2000-9. 

 
TSS 2000-9 

Aktivposter 4.555.785 

Gældsposter 2.911.416 

Indre værdi 1.644.369 

Tabel H: Egen tilvirkning 

Ovenstående værdiansættelse er udarbejdet på et foreløbigt stadie, dette anvendes i det efterfølgende 

men der skal ved faktisk generations iht. BAL § 27, stk. 1 ske overdragelse til handelsværdier på 

tidspunktet for overdragelse. Analysens videre omfang har anvendt den beregnede værdi på i alt 

1.644.369 kr. af F. Rengøring A/S for at analysere de beløbsmæssige konsekvensker af de forskellige 

muligheder. 

 

3.3.2 Værdiansættelse af goodwill – TSS 2000-10 

I forlængelse af den beregnede værdi for aktierne i henhold til TSS 2000-9 skal goodwill tillægges 

hvilken mellem interesseforbundne parter værdiansættes efter et skøn beskrevet i TSS cirkulær 2000-

10 af 28. marts 2000, under hensyntagen til de konkret foreliggende omstændigheder55. Det vurderes 

at cirkulæret kan finde anvendelse for værdiansættelsen i F. Rengøring A/S, da vi ikke er bekendte 

med branchebestemte kutymer for værdiansættelser af goodwill eller sammenlignelige transaktioner. 

Goodwill for F. Rengøring vil således blive opgjort på baggrund af ligningsrådet TSS-cirkulære 2000-

10 for at sikre, at således at den endelige værdiansættelse skønsmæssigt svarer til den pris, som en 

uafhængig tredjemand antages at ville betale for goodwill under de foreliggende omstændigheder56. 

                                                           
54 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag. s. 95.  
55 TSS Cirkulære: 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, 06.09.2017. Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338  
56 Ibid. 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338
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Værdiansættelsen omfatter udelukkende den internt oparbejdede goodwill, da der ikke har været til-

købt goodwill i løbet af selskabets levetid. Beregningerne er sket med afsæt i resultatopgørelsen for 

de seneste tre år samt balance for seneste år vedlagt jf. bilag 3 og 4.  

 

3.3.2.1 Grundlaget for beregningen 

Det fremgår af cirkulærets punkt 3.1.57, at grundlaget for beregningen er de regnskabsmæssige resul-

tater før skat for de seneste 3 regnskabsår opgjort efter reglerne i årsregnskabsloven58. 

Grundlaget for beregningen af goodwill i F. Rengøring A/S omfatter således regnskabsårene benævnt 

år 1, år 2 og år 3 for hvilke resultat før skat i perioden i alt udgør 11.235.862 kr.59, i henhold til de 

officielle aflagte årsrapport som er revideret og afgivet med blank revisionspåtegning. 

I henhold til cirkulærets punkt 3.2.60 skal der for F. Rengøring A/S korrigeres for finansielle poster 

hvor finansielle indtægter fratrækkes og finansielle udgifter tillægges. For F. Rengøring A/S har dette 

henover den treårige periode en nettoeffekt på negativt 8.686.28361 som derfor fratrækkes det opgjorte 

grundlag jf. punkt 3.1. Det vurderes ikke, at der er øvrige punkter for F. Rengøring A/S der bør kor-

rigeres, da indtægter fra aktier allerede er korrigeret i form af finansielle poster hvilket særligt for år 

1 medførte en større regulering. Der har i årene 1 – 3 ikke været ekstraordinære indtægter, og det 

beregnede grundlag omfatter derfor udelukkende det som hidrører fra rengøring isoleret.  

I henhold til cirkulærets punkt 3.3.62 korrigeres resultatet af punkt 3.1. fratrukket punkt 3.2. for det 

vægtede gennemsnit, hvor resultaterne fra årene 1 -3 vægtes forholdsmæssigt i henhold til nedenstå-

ende skema. 

År Resultat Vægtning Vægtning kr. 

1 437.771 1 437.771 

2 1.210.659 2 2.421.318 

3 901.149 3 2.703.447 

Total 5.562.536 

                                                           
57 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, CIR nr. 44 af 28.03.2000. Internetadresse: https://www.rets-
information.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732   
58 Bekendtgørelse af årsregnskabsloven. LBK nr 1580 af 10/12/2015, Internetside: https://www.retsinforma-
tion.dk/forms/r0710.aspx?id=175792   
59 Bilag 3 – F. Rengøring A/S Resultatopgørelse for de tre forgangne år op til generationsskiftet.  
60 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, CIR nr. 44 af 28.03.2000. Internetadresse: https://www.rets-
information.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732.  
61 Bilag 3 – F. Rengøring A/S Resultatopgørelse for de tre forgangne år op til generationsskiftet. 
62 https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 – Besøgt d. 10/4-2019 kl. 15:13 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=175792
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
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 Tabel I: Egen tilvirkning 

På baggrund af ovenstående divideres det totale resultat (5.52.536 kr.) med den totale vægtning (6) 

hvorfor det vægtede resultat udgør 927.089 kr., som herefter anvendes for videreberegning af den 

internt oparbejdede goodwill.  

I henhold til cirkulærets punkt 3.4.63 skal der ved indikationer på udviklingstendenser i det regulerede 

resultat fra år 1 til år 2 samt fra år 2 til år 3 korrigeres herfor. Med afsæt i resultaterne for F. Rengøring 

A/S angivet i ovenstående skema, er der ikke klare udviklingstendenser for alle årene hvorfor der 

ikke korrigeres for nogen udviklingstendens. 

I henhold til cirkulærets punkt 3.5.64 skal der korrigeres for driftsherreløn. Da der for F. Rengøring 

A/S er tale om en virksomhed drevet i selskabsform er udgangspunktet dog at der ikke skal ske kor-

rektion, da ejeren har modtaget løn for deres arbejde i selskabet65. 

I henhold til cirkulærets punkt 3.6.66 skal der fratrækkes en forrentning af samtlige aktiver i virksom-

hedens seneste balance bortset fra ikke driftsfremmende aktiver. Den regulerede aktivmasse forrentes 

med kapitalafkastssatsen fastsat jf. VSL § 9, hvilken for 2018 er fastsat til 0 %67 plus 3 % i henhold 

til cirkulæret.  

Anvendelse af kapitalafkastsatsen for 2018 vurderes rimelig at anvende, da satsen for 2019 endnu 

ikke er offentliggjort. Endvidere er det på baggrund af fastsættelsesfaktorerne af kapitalafkastsatsen 

vores vurdering at satsen for 2019 vil være uændret. 

Aktiverne for F. Rengøring A/S er specificeret jf. bilag 4 og udgør pr. balancedagen 4.555.785 kr. jf. 

også værdiansættelse i det forgangne afsnit. På baggrund af dommen ”SKM2001.132.LR68 korrigeres 

aktivmassen for likvider. Den resterende del af aktiverne vurderes 100 % at være relateret til driften 

af selskabets primære aktivitet og skal således indgå i den sum som forrentes med kapitalafkastssatsen 

+ 3 %.  

 

Regnskabsmæssig 

værdi 

                                                           
63 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, CIR nr. 44 af 28.03.2000. Internetadresse: https://www.rets-
information.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732.  
64 Ibid. 
65 Ibid. 
66 Ibid. 
67 Den juridiske vejledning (SKAT), 2019-1, C.C.5.2.9.4: Kapitalafkastsatsen. https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948906  
68 Afgørelse fra SKAT SKM2001.132.LR: 09.04.2001: Værdiansættelse af goodwill – forrentning af aktiver – likvide midler, Internet-
adresse: https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=109625 (besøgt 10.04.2019).  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948906
https://skat.dk/SKAT.aspx?oID=109625
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Aktiver i alt 4.555.785 

Likvider -1.567.841 

Regulerede aktiver 2.987.944 

Tabel J: Egen tilvirkning 

Den regulerede aktivsum på i alt 2.987.944 forrentes med 3 % (0 + 3) beløbende til i alt 89.638 

hvorfor dette beløb fratrækkes den i punkt 3.3. beregnede sum og derefter udgør 837.451 kr.  

I henhold til cirkulærets punkt 3.7.69 skal værdien jf. cirkulærets punkt 3.6. (837.451 kr.) kapitaliseres 

på baggrund af den forventede goodwill samt forrentning heraf hvilken sker på baggrund af den på 

overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats, jf. VSL § 9, plus 8 %70. 

Udgangspunktet for fastsættelse af goodwill i henhold til Skattestyrelsens vejledning er 7 år71, hvilken 

blev fastlagt i forbindelse med offentliggørelsen af cirkulæret. Virksomhederne i dag står overfor en 

langt højere grad af ”disruption”72 end da cirkulæret blev præsenteret og særligt standardiserede pro-

dukter som rengøring må antages at have en kortede levetid da den teknologiske udvikling så som 

robotvaskere mv. overtager rengørings funktioner ansatte tidligere har udført. Endvidere er der som 

følge af et forholdsvis standardiseret produkt i form af rengøring ikke særligt goodwill fra kunderne 

af, da der er nemt og overskueligt at finde andre udbydere heraf bl.a. via internettet. F. Rengøring 

A/S har dog selv formået at udvikle sig, og den nyeste salgsstrategi til erhverv er rens af tage og 

tagrender via overvågningsbilleder med droner som danner grundlag for tilbud til klienter, hvilket 

bidrager til en goodwill i overensstemmelse med den af Skattestyrelsens vejledning, hvilken derfor 

vil danne grundlag for kapitaliseringsfaktoren for F. Rengøring A/S. 

Forrentningsprocenten af goodwill sker med afsæt af den fastsatte kapitalafkastssatsen fastsat jf. VSL 

§ 9, hvilken for 2018 er fastsat til 0 %73 plus 8% i henhold til cirkulæret74, hvorfor kapitaliseringsfak-

toren udgør 2,831 på baggrund af anvendte formel jf. nedenstående. 

                                                           
69 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, CIR nr. 44 af 28.03.2000. Internetadresse: https://www.rets-
information.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 
70 TSS Cirkulære: 2000-10: Vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, 06.09.2017. Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338 
71 Den juridiske vejledning (SKAT), 2019-1, C.C.6.4.1.2. Værdiansættelse af goodwill, Internetadresse: 
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948119   
72Teknologisk institut: Innovation og disruption – Arbejd strategisk med disruption, Internetadresse: https://www.teknolo-
gisk.dk/ydelser/innovation-og-disruption/arbejd-strategisk-med-disruption/38344   
73 Den juridiske vejledning (SKAT), 2019-1, C.C.5.2.9.4: Kapitalafkastsatsen. https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948906 
74 Cirkulære om vejledende anvisning om værdiansættelse af goodwill, CIR nr. 44 af 28.03.2000. Internetadresse: https://www.rets-
information.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://skat.dk/skat.aspx?oid=82338
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948119
https://www.teknologisk.dk/ydelser/innovation-og-disruption/arbejd-strategisk-med-disruption/38344
https://www.teknologisk.dk/ydelser/innovation-og-disruption/arbejd-strategisk-med-disruption/38344
https://skat.dk/SKAT.aspx?oid=1948906
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13732
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Kapitaliseringsfaktor: ∑
(1−

𝑡−1)

𝑛
+(

𝑛−6

𝑛
)

2
∗ (1 + 𝑟)−𝑡𝑛

𝑡=1  

 På baggrund af ovenstående forhold med en forventet levetid for goodwil på 7 år og forretning på 8 

% udgør goodwill værdien for F. Rengøring A/S 2.370.846 kr. Da goodwill beregningen i høj grad 

beror på den forventede levetid, er der jf. nedenstående foretaget en følsomhedsanalyse herpå. 

 
5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 

Beregnet goodwill 1.774.520 2.080.028 2.370.846 2.647.779 2.911.581 

Tabel K: Egen tilvirkning 

På baggrund af ovenstående følsomhedsanalyse for goodwillens levetid kan det konstateres, at der 

gennemsnitligt stiger/falder 284.265 for hvert år goodwillen korrigeres og der ved ændring af +/- 1 

år i forhold til det anvendte ville ændre værdiansættelsen med hhv. negativt 305.508 og positivt 

276.932 kr. før korrektion af udskudt skat. 

 

3.3.3 Beregnet værdi af F. Rengøring A/S 

Værdiansættelsen af F. Rengøring A/S sker med afsæt i den indre værdi af aktierne iht. TSS-cirkulære 

2000-09 tillgang den beregnede goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10 korrigeret for den udskudte skat 

heraf. Handelsværdien for F. Rengøring A/S udgør derfor 3.493.629 kr. som beregnet jf. nedenstå-

ende. 

Indre værdi jf. TSS 2000-9 1.644.369 

Goodwill jf. TSS 2000-10 2.370.846 

Skat af tillagt goodwill -521.586 

Indre værdi inkl. Goodwill 3.493.629 

Tabel L: Egen tilvirkning 

Da ovenstående indre værdi er kendt, anbefales det i forbindelse med endelig overdragelse om balan-

cen kan slankes, primært vedrørende likvider som bør udloddes til Frederik Frederiksen eller til et 

holdingselskab efter der er foretaget skattefri anpartsombytning. Ovenstående vurderes muligt, da der 

ligeså er en høj egenkapital som tillader udbyttet og der er frie aktiver i selskabet som kan udloddes. 

En udlodning af en stor del af egenkapitalen vil ellers slanke selskabet og dermed medføre en lavere 

salgspris for Frederik Frederiksen. 
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3.3.3.4 Delkonklusion 

F. Rengøring A/S er værdiansat til 3.493.629 kr. på baggrund af TSS-cirkulære 2000-09 tillagt den 

beregnede goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-10 korrigeret for den udskudte skat heraf. Værdien vil 

danne grundlag for de efterfølgende genererationsskifte modeller og de skattemæssige konsekvenser 

heraf, ved gennemførsel med hhv. A/B-modellen og succession med helt og delvist gaveelement som 

gennemgås i det følgende 

 

3.4 Gennemførsel af generationsskifte fra senior til junior 

 

Figur 3: Egen tilvirkning 

Den efterfølgende analyse vil have fokus på gennemførsel af generationsskiftet for F. Rengøring med 

fokus på familien ønsker om et glidende generationsskifte, som overdrages under hensyntagen til 

laveste kapitalkrav og pågående omkostninger. 

 

3.4.1 Gennemførsel med A/B-model 

Første step i gennemførsel af et generationsskifte er omstrukturering, således at virksomheden som 

overdrages opfylder gældende lovgivning samt de involverede parters ønsker. Ved gennemførsel af 

A/B modellen foretages generationsskiftet med afsæt i opdeling af hhv. A og B aktier til holdingsel-

skaber75 som illustreret i nedenstående fase 2. Da F. Rengøring A/S er ejet af Frederik Frederiksen 

personligt vil omstruktureringen forud for generationsskiftet derfor omfatte aktieombytning som il-

lustreret i nedenstående fase 1, således der etableres en koncernstruktur med henblik på skattefrit at 

kunne udlodde udbytte fra driftsselskabet og på længere sigt at kunne afstå aktierne skattefrit. 

Planen for udførsel af generationsskiftet for F. Rengøring A/S efter A/B modellen er illustreret i ne-

denstående. Det tidsmæssige aspekt for de enkelte faser vil blive analyseret nærmere i de følgende 

afsnit. 

                                                           
75 Skatteministeriets rapport: Generationsskiftet i erhvervslivet, betænkning nr. 1374, august 1999, Kapitel 9 Generationsskiftemo-
deller. Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-
erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller.  

Overvejelser omkring 
overdragelsen

Hvem skal der 
generationsskiftes 

til?

Værdiansættelse af 
selskabet

Gennemførsel

https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
https://www.skm.dk/skattetal/analyser-og-rapporter/rapporter/1999/september/generationsskiftet-i-erhvervslivet-betaenkning-nr-1374,-august-1999/kapitel-9-generationsskiftemodeller
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Figur 4: Egen tilvirkning 

3.4.1.1 Fase 1 – Aktieombytning 

Ved gennemførsel af aktieombytning er det muligt at foretagelsen sker skattepligtig eller skattefri. 

En skattepligtig aktieombytning vil iht. ABL kapitel 776 blive sidestillet med afståelse af selskabet, 

og der vil derfor ske beskatning efter ABL regler herfor. For F. Rengøring A/S vurderes det fordel-

agtigt, at gennemføres skattefrit da der ikke er store kildeartsbestemte underskud i aktieindkomsten 

til modregning, hvorfor gennemførsel af skattepligtig ombytning vil udløse skatter hvilket Frederik 

Frederiksen ikke ønsker. 

Det er således i henhold til ABL § 3677 mulige at gennemføre skattefri aktieombytning med og uden 

tilladelse fra Skattestyrelsen, for analyse heraf har vi vægtet afgørende jf. SKM2010.210.SR højt, da 

det vurderes at F. Rengøring A/S indledningsvist opfylder kravene for skattefri aktieombytning med 

og uden tilladelse. Skattestyrelsen har konstateret, at der ved efterfølgende konkurs, kapitalnedsæt-

telse eller dødsfald i mens holdingkravet er gældende, at en aktieombytning uden tilladelse i et så-

danne tilfælde vil blive skattepligtig. Såfremt der var sket skattefriaktieombytning med tilladelse, vil 

denne fortsæt være skattefri da sådanne beror på administrativ godkendelse og ikke har hjemme i 

lovgivningen.  

Som resultat af ulykken d. 23 januar 2019 hvor Greve Frederik Christian bortgik78 samt at der for 

ældre generations altid er en iboende risici for sygdomme som i løbet af en treårig periode kan med-

føre død har vi for F. Rengøring vurderet det mest hensigtsmæssigt for familien såvel som for et 

                                                           
76 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier 
m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604.  
77 Ibid.  
78 Olsgaard, Dorthe m.fl. : Ung greve er død på skiferie i Japan, I: TV2 Øst. 31.01.2019. Internetadresse:   
https://www.tv2east.dk/artikel/ung-greve-er-doed-paa-skiferie-i-japan   

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://www.tv2east.dk/artikel/ung-greve-er-doed-paa-skiferie-i-japan
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rådgivermæssigt synspunkt at gennemføre aktieombytningen med tilladelse for Skattestyrelsen, da 

der alt andet end lige anses en højere sikkerhedsfaktor forbundet hermed. 

For F. Rengøring A/S anser vi betingelser for gennemførsel af generationsskiftet med tilladelse som 

værende opfyldt jf. også nedenstående: 

Erhvervende selskabet opnår flertallet af stemmerne iht. krav af ABL § 36, stk. 2 da der sker over-

dragelse af samtlige ejerandele i F. Rengøring A/S til F.F. Holding ApS. 

Vederlaget sker i form af overdragelse af aktier til handelsværdi iht. krav af ABL §§ 36, stk. 2,  

og 36 stk. 6. 

F. Rengøring A/S og F.F. Holding ApS er beliggende i et EU/EØS land iht. krav af ABL § 36, stk. 

6 og omfatter endvidere kravene om kapitalselskab da der er tale om et anpartsselskab og et aktiesel-

skab. 

Forretningsmæssig begrundelse iht. krav af ABL § 36, stk. 179 vurderes for F. Rengøring A/S at 

være generationsskifte til sønnen med henblik på videreførelse af selskabet. I forbindelse hermed 

ønskes der forud for dette gennemført en holding struktur således at det muliggør lettere finansiering 

samt foretagelse af udbytte til holding selskabet, så det i fremtiden kan støtte driftsselskabet økono-

misk hvis der er behov herfor. Forholdene som drøftet ovenfor er i lighed med sagen som fik tilladel-

sen jf. SKM2007.807.DEP80 hvorfor det vurderes at være acceptabelt. Det bør dog nævnes for fami-

lien forinden, at der til enhver tid sker undersøgelse af den konkrete transaktion og der ikke er tale 

om et bindende svar fra styrelsen.  

Det vil endvidere forventes, at der ved accept fra Skattestyrelsen er krav for det nystiftede holding 

selskab F.F Holding ApS om anmeldelse af ændrede vilkår i en treårig periode. I vilkåret ligger im-

plicit, at en anmeldelse kan medføre bortfald af den tidligere meddelte tilladelse, således at de oprin-

delige aktionærer bliver afståelsesbeskattet af de ombyttede aktier, da der kan ske efterfølgende til-

bagekaldende af skattefriheden jf. SKM2015.226.HR81. 

                                                           
79 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier 
m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604. 
80 Den juridiske vejledning (SKAT) 2019-1: C.D.6.1.4.2: Samlet undersøgelse af den konkrete transaktion. Internetadresse:  
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945274  
81 Afgørelse fra SKAT. SKM2015.226.HR. 30.03.2015.: Skattefri aktieombytning - tilbagekaldelse - skatteunddragelse - skatteundgå-
else – revisoransvar. Internetadresse: https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172084  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1945274
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2172084
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Ovenstående vurderes således at opfyldelse kravende til gennemførsel af skattefri aktieombytning 

med tilladelse fra Skattestyrelsen hvorfor den videre analyse vil ske som resultat heraf.  

Den skattefrie aktieombytning for F.F Rengøring A/S og F.F Holding ApS åbner således mulighed 

for på kort sigt at overføre eventuelle frie reserver til holdingselskabet i form af skattefrie udbytter, 

da der er tale om en koncernselskabsaktie iht. ABL § 4 b samt på længere sigt at afstå aktierne skat-

tefrit. 

Som resultat af aktieombytningen vil F. Rengøring A/S of F.F Holding ApS være sambeskattede iht. 

SEL § 31, stk. 1 hvilken er obligatorisk for selskaber hvori der er bestemmende indflydelse, hvilket 

er aktuelt da F.F Holding ApS har 100 % ejerskab direkte såvel som indirekte i F. Rengøring A/S. 

 

3.4.1.2 Fase 2 – Vedtægtsændring og salg af B-aktier 

Fase 2 og 3 gennemføres tre år efter den skattefrie aktieombytning har fundet sted således der ikke 

forekomme komplikationer i forhold til holding kravet.  

Selskabskapitalen for F. Rengøring A/S er sammensat af 500.000 aktier fordelt på kapitalandele af 

nominelt 1,00 DKK som efter gennemførsel af aktieombytningen ejes af F.F Holding ApS. Med hen-

blik på gennemførsel af A/B modellen ændres vedtægter som følger. 

Oprindelige vedtægter: Selskabskapitalen udgør nominelt 500.000 DKK fordelt på aktier a 1,00 

DKK. Selskabskapitalen er opdelt i nominelt 500.000 DKK A-aktier. 

Nye vedtægter: Selskabskapitalen udgør nominelt 500.000 DKK, fordelt på aktier a 1,00 DKK. Sel-

skabskapitalen er opdelt i nominelt 375.000 DKK A-aktier og 125.000 DKK B-aktier. A-aktierne er 

tillagt forlods udbytteret som nærmere angivet i vedtægterne. 

A-aktier som er tillagt forlods udbytteret bibeholdes af F.F Holding ApS hvorimod B-aktierne fra-

sælges til T.F Holding ApS. Da der er tale om aktier uden egentlig udbytteværdi, kan aktierne handles 

til en favørpris82, som for F. Rengøring A/S vurderes at være kurs 100 hvorfor aktier handles til 

125.000 DKK, som nærmere beskrives i aktieoverdragelsesaftalen. Køb af kurs B-aktier til kurs 100 

er af Skattestyrelsen accepteret i tidligere generationsskifter jf. bl.a. SKM2015.195SR83. 

                                                           
82BDO Danmark: Generationsskiftemodel – A/B Aktier: 06.05.2015. Internetadresse:  https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/depe-
chen-nyt-om-skat-og-moms/generationsskiftemodel-%E2%80%93-a-b-aktier (besøgt 15.04.2019).  
83 Afgørelse fra SKAT. SKM2015.195.SR. 13.03.2015. Generationsskifte – A/B-model. Internetadresse:  
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2171738 (besøgt 16.04.2019).  

https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/depechen-nyt-om-skat-og-moms/generationsskiftemodel-%E2%80%93-a-b-aktier
https://www.bdo.dk/da-dk/nyheder/depechen-nyt-om-skat-og-moms/generationsskiftemodel-%E2%80%93-a-b-aktier
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2171738
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Tom Frederiksen vil ikke besidde den økonomiske kunnen til at indskyde den nødvendige kapital 

med henblik på at stifte anpartsselskabet, hvilket modsvarer 125.000 kr. Da Tom Frederiksen vil være 

nødsaget til at fremskaffe penge til stiftelsen, vurderes den mest optimale løsning at være i medfør af 

en gave fra Frederiksen. Et banklån vil være for omstændeligt at optage både med hensyn til beløbets 

størrelse samt omkostningerne hertil. De 125.000 kr. vil gives ved gave, hvilket medføre nedenstå-

ende gaveafgift.  

 DKK 

Gaveelement            125.000      

- Bundfradrag84               65.700      

Efter regulering af bundfradrag               59.300      

Gaveafgift 15%85                 8.895      

Tabel M: Egen tilvirkning 

Gaven gives til Tom Frederiksen personligt, som vil medføre en personlig beskatning i medfør af 

PSL, hvor i gaveafgiften reguleres efter bestemmelserne i PSL 20. Der vil for gaven overstigende 

bundfradraget skulle betales en afgift på 15% af dette beløb. Der er mulighed for, at Frederik Frede-

riksen også betaler gaveafgiften udover at have givet gaven uden betalingen anses for tillæg af en 

yderligere gave i medfør af BAL § 24, stk. 5, dvs. dette er afgiftsfrit for Tom Frederiksen. 

Forlods udbytteret som er tildelt A-aktierne skat opgøres efter anvisning fra Skattestyrelsen86, under 

hensyntagen til tegning af nye kapitalandele og ejerandele. Der er for F. Rengøring A/S ikke tegnet 

nye aktier i forbindelse med opdeling i A- og B-aktier hvorfor forlods udbyttet retten tilsvarer værdien 

beregnet i henhold til TSS-cirkulære 2000-09 tillagt den beregnede goodwill iht. TSS-cirkulære 2000-

10 korrigeret for den udskudte skat heraf beløbende til i alt 3.493.629 kr., som illustreret jf. neden-

stående. 

 
DKK 

Værdi af selskab (Indre værdi tillagt goodwill) 3.493.629 

75 % af selskabet (F.F Holding ApS ejerandel) 2.620.222 

Forlods udbytteret (2.620.222 / 0,75) 3.493.629 

Tabel N: Egen tilvirkning 

                                                           
84 SKAT: Satser. Internetadresse: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568 
85 Ibid 
86 Afgørelse fra SKAT: SKM2011.79.SR. 03.02.2011. Forlods udbytteret og generationsskifte Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1925050 (besøgt 15.04.2019).  

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1925050
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Forlods udbytteretten som for A-aktierne i F. Rengøring A/S er beregnet til 3.493.629 kr., skal årligt 

forrentes med en alternativ rente på en lang obligation87.  

Rentesats fastsættes på baggrund af en basis rente tillagt rentemarginalen, som udtryk for det risiko-

elementet der er i låneoptagelsen. 

Rentesatsen som fastsættes på baggrund af en alternativ lang obligation er ikke angivet direkte og vi 

er ikke bekendt med obligationer som minder om eller tilnærmelsesvis minder om forholdene i F. 

Rengøring A/S. Skatterådgiver for ”New Co” har jf. SKM2016.219.SR88 redegjort for den gennem-

snitlige afkast på statsobligationer og det generelle børsindeks i perioden 1928-2015 opdelt i tre pe-

rioder af hhv. 1928-2015, 1966-2015 og 2006-2015 hvor det på baggrund heraf vurderes at en for-

rentning af 3 % vurderes rimeligt. Skattestyrelsen har dog anset dette som værende for lavt. Skatte-

styrelsen fastholdes således jf. SKM2011.79.SR89 at forlods udbytteretten bør forrentes med 4 %, 

hvorfor rentesatsen for forlods udbyttet relateret til A-aktier i F. Rengøring A/S vil udgøre 4 %. 

Rentemarginalen er af Skattestyrelsen blevet accepteret som værende 0 % jf. SKM 2004.416 LR og 

SKM90 2008.697SR91. I begge afgørelsen fandt Skattestyrelsen det essentielt at forlods udbyttet blev 

udloddet forholdsvis hurtigt og anså derfor risikoen som minimal. For F. Rengøring A/S vurderes det 

ligeså at være udloddet over en kort periode som det også er illustreret jf. senere model om forrentning 

og udlodning. Som resultat heraf fastsættes rentemarginalen til 0 %. 

Som resultat af ovenstående, vil den samlede rente til forretning af forlods udbytteretten for A-akti-

erne i F. Rengøring A/S derfor udgøre 4 % (4 % + 0 %). 

På baggrund af budgetetter for en treårig periode vedlagt jf. bilag 5 har vi konstrueret nedenstående 

tabel for at illustrere den samlede effekt for renterne. 

 

 

 

                                                           
87 Ibid.  
88 Afgørelse fra SKAT: SKM2016.219.SR. 13.05.2016. A/B-model - for lav årlig opskrivning af den forlods udbytteret. Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2228800   
89 Afgørelse fra SKAT: SKM2011.79.SR. 03.02.2011. Forlods udbytteret og generationsskifte Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1925050 
90Øvlisen, Erik: Generationsskiftemodel – ny aktieklasse – værdiansættelse, 04.09.2008. Internetadresse: http://forumoriente-
ring.dk/node/5219#.XLSJy8IUmMg   
91 Ibid.  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2228800
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1925050
http://forumorientering.dk/node/5219#.XLSJy8IUmMg
http://forumorientering.dk/node/5219#.XLSJy8IUmMg
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DKK 

 
Bevægelse Subtotal 

Forlods udbytteret 3.493.629 3.493.629 

Forrentning år 1 139.745 3.633.374 

Udlodning år 1 -1.150.000 2.483.374 

Forrentning år 2 99.335 2.582.709 

Udlodning år 2 -1.000.000 1.582.709 

Forrentning år 3 63.308 1.646.017 

Udlodning år 3 -1.646.017 0 

Tabel O: Egen tilvirkning 

På baggrund af budgettet for den kommende treårig periode kan det således konstateres, forlods ud-

bytteretten forventes afviklet henover en treårig periode med udbytte på i alt 3.796.017 kr., hvoraf 

302.388 kr. udgør forrentningen. Udbyttet vurderes rimeligt taget selskabets budgetterede resultat for 

den kommende periode samt den likvide beholdning i betragtning. 

 

3.4.1.3 Fase 3 – Salg af A-aktier til udstedende selskab 

Når fase 2 er gennemført og forlods udbytteretten er kommet til udbetaling vil vilkårene for A- og B-

aktier og fremtidigt udbytte vil tilfalde F.F Holding ApS og T.F Holding ApS i henhold til ejerandele 

75/25. Med henblik på overdragelse af de resterende 75 % kan dette ske ved salg af A-aktier til F. 

Rengøring A/S, hvilket medfører at der ikke kræves finansiering fra Tom Frederiksen ellers hans 

selskab T.F Holding ApS. 

Det har ved påbegyndelsen af generationsskiftet været Frederik Frederiksens ønske, at overdrage sel-

skabets fuldstændigt til hans søn Tom Frederiksen. Nærværende analyse af salg af aktier til det ud-

stedende selskab er således en foreslået metode, som ikke kræver en lang tidshorisont og købet af 

aktierne vil endvidere blive finansieret ved lavt beskattede midler fra F. Rengøring A/S92.  

Set fra F. Rengøring A/S synspunkt, er der ved tilbagekøb af egne udstedte aktier tale om kapitalned-

sættelse, hvilket i henhold til SEL § 188, stk. 1, nr. 2 kan ske med henblik på udbetaling til kapitalejer. 

F. Rengøring A/S skal således købe 375.000 stk. A-aktier til en nominel værdi af 1,00 DKK fra F.F 

                                                           
92 Nielsen, René Moodu m.fl.: Omstrukturering – Skatteregler i praksis, udgivet d. 05.02.2015, 2 udgave. 
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Holding ApS hvilket som udgangspunkt skal ske til handelsværdi93, hvilken for F. Rengøring A/S 

antages at være lig den indre værdi iht. seneste aflagte årsrapport. Med henblik på illustration af 

effekten er der anvendte det tredje budgetår fratrukket det betalte udbytte. 

Egenkapitalen for F. Rengøring A/S korrigeret for foreslået udbytte på 1.646.017 DKK udgør for det 

tredje budget år 633.891 kr. Ved antagelsen om at handelsværdien tilsvarende den indre værdi vil F. 

Rengøring A/S således skulle betale F.F Holding ApS 475.418 i forbindelse med tilbagekøbet. Ef-

fekten i F. Rengøring er illustreret nedenfor. 

 
Før tilbagekøb Efter tilbagekøb Effekt 

Selskabskapital 500.000 125.000 375.000 

Overført resultat 133.891 33.473 100.418 

I alt 633.891 158.473 475.418 

 Tabel P: Egen tilvirkning 

Efter tilbagekøbet af egne aktier fra F.F Holding ApS overholder F. Rengøring imidlertid ikke mind-

stekravet om selskabskapital på kr. 400.00094. Med henblik på overholdelse heraf står Tom Frederik-

sen som nu ejer F. Rengøring A/S overfor to muligheder med henblik på at genetablere minimums-

kapitalen. Der kan således ske kapitalforhøjelse med kr. 275.000 til kurs 100 fra T.F Holding ApS 

således selskabskapitalen udgør kr. 400.000, eller der kan ske omdannelse af A/S til ApS iht. sel-

skabslovens regler herom95 for at overholde Opfyldelse af krav om selskabskapital – Ændring fra A/S 

til ApS hvor minimumskapitalen for ApS udgør kr. 40.00096. Da T.F Holding ApS er stiftet med en 

selskabskapital tilsvarende de aktier der blev købt i F. Rengøring A/S er der således ikke frie reserver 

heri til at foretage kapitalforhøjelsen, ligesom der i F. Rengøring A/S selv ikke er frie reserver til at 

foretage sådanne. Set Tom Frederiksens privatøkonomi i perspektiv ville han efter 100 % udnyttelse 

af de i forvejen frie reserver skulle skyde kr. 241.527 ind i selskabet for at genetablere minimums-

kravet på kr. 400.000. Da Tom Frederiksen ikke har kr. 241.527 til rådighed og ej ønsker at optage et 

lån ses det hensigtsmæssigt at foretage omdannelse af F. Rengøring A/S til F. Rengøring ApS. 

                                                           
93 Den juridiske vejledning (SKAT) 2019/1. C.B.2.10.3. Salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber. Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946383 
94 Markussen, Simon Trolle: Krav til aktieselskaber er nu kun 400.000 kroner. Fra: Selskabsadvokaterne. Internetadresse:  
https://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/erhvervs-og-selskabsret/krav-til-aktieselskaber-er-nu-kun-400000-kroner/ (besøgt 
28.04.2019).  
95 Omdannelse af APS til A/S eller omvendt – kan jeg stadig nå det? Fra: Viden.nu. – et tillæg til advokatavisen. 29.02.2012. Internet-
adresse: https://www.advokatavisen.dk/viden_nu/artikler/omdannelse-af-aps-til-a-s-eller-omvendt-kan-jeg-stadig-naa-det-511/  
96 Advodan: Anpartsselskab: Internetadresse: https://www.advodan.dk/erhverv/selskabskonstruktion-og-virksomhedsformer/virk-
somhedsformer/anpartsselskab/ (besøgt 28.04.2019).  

https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946383
https://www.selskabsadvokaterne.dk/artikler/erhvervs-og-selskabsret/krav-til-aktieselskaber-er-nu-kun-400000-kroner/
https://www.advokatavisen.dk/viden_nu/artikler/omdannelse-af-aps-til-a-s-eller-omvendt-kan-jeg-stadig-naa-det-511/
https://www.advodan.dk/erhverv/selskabskonstruktion-og-virksomhedsformer/virksomhedsformer/anpartsselskab/
https://www.advodan.dk/erhverv/selskabskonstruktion-og-virksomhedsformer/virksomhedsformer/anpartsselskab/
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Omdannelsen af F. Rengøring A/S sker således iht. SL §§ 321 og 32297 efter godkendelse ved dobbelt 

2/3-flertal og ændring i vedtægterne. Omdannelse har primært regnskabsmæssig fokus og kan ske 

tilbage i tid så længe der ikke er sket indberetning af det pågældende regnskabsår til Erhvervsstyrel-

sen. Omdannelsen skal iht. SL § 9, registreres inden for to uger efter vedtægtsændring. Omdannelsen 

for F. Rengøring betyder endvidere at der frigives flere frie reserver end tidligere og derved muliggør 

evt. udbytte til T.F Holding ApS hvilket kan være attraktivt. Efter omdannelsen vil selskabets egen-

kapital fortsat udgøre 158.473 men fordele sig af selskabskapital på kr. 40.000 og fri reserver på kr. 

118.473, som også illustreret jf. nedenstående. 

 Selskabskapital Overført resultat 

Før omdannelse 125.000 33.473 

A/S  ApS -85.000 85.000 

Efter omdannelse 40.000 158.473 

Tabel Q: Egen tilvirkning 

3.4.1.3.1 Konsekvenser for F.F Holding ApS ved tilbagesalg af aktier til F. Rengøring A/S 

Ved salg af aktier til det udstedende selskab skal der iht. LL § 16 B ske beskatning efter reglerne om 

udbytte, hvor transaktionsværdien af de solgte aktier behandles 100 % som udbytte uafhængigt om 

F.F Holding ApS ejer mere end 10 %98 og der derved er tale om hhv. datterselskabsaktie eller kon-

cernselskabsaktier i medfør af ABL §§ 4 A og 4 B99. 

Der er dog i henhold til LL § 16 B, stk. 2, nr. 6 mulighed for opnåelse af dispensation således at salget 

anses som værende salg af aktier og derved behandles som aktieudbytte. Dispensation kan jf. Skatte-

styrelsens vejledning gives, når afståelse af aktier til selskabet må antages at være båret af andre 

motiver end dem, som søges undgået ved hovedreglen i LL § 16 B, stk. 1. Ved afgørelsen af om der 

skal gives dispensation, bliver der lagt vægt på, om tilbagesalg til selskabet eller visse datterselskaber 

anvendes som alternativ til udlodning. Det kan fx være tilfældet, hvis selskabet køber egne aktier til 

en kurs, der er højere end markedskursen100. For F.F Holding ApS vurderes det ikke at der er tale om 

undvigelse af hovedreglen i medfør af LL § 16 B, stk. 1 da salget sker umiddelbart efter forlods 

udbytteretten er fragået aktierne og det sker som en naturlig overgang i generationsskiftet og Frederik 

                                                           
97 Selskabsloven: Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber. LBK nr 1089 af 14/09/2015 Internetadresse: 
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205 (besøgt 28.04.2019).  
98 Ligningsloven. Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten. LBK nr 66 af 22/01/2019. Internetadresse: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206537 (besøgt 28.04.2019).  
99 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af aktier 
m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604  
100 Den juridiske vejledning (SKAT) 2019/1. C.B.2.10.3. Salg til det udstedende selskab og visse datterselskaber. Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946383 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=174205
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=206537
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1946383
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Frederiksens pension. Endvidere er salget sket til markedsværdien fastsat til selskabets indre værdi 

på transaktionstidspunktet. 

Ved antagelse af, at der modtages dispensation i medfør af LL § 16 B, stk. 2, nr. 6. vil således medføre 

at der skal indeholdes 22 % i udbytteskat iht. KSL § 65, stk. 6101. af gevinsten på i alt kr. 100.418 

opgjort jf. nedenstående. 

Aktiers kostpris 375.000 

Salgspris 475.418 

Gevinst 100.418 

Tabel R: Egen tilvirkning 

Gevinsten på i alt kr. 100.418 under hensyntagen til opnået dispensation i medfør af LL § 16 B, stk. 

2, nr. 6. vil således udløse en beskatning på kr. 22.092, alternativt kr. 104.592 såfremt dispensationen 

ikke opnås og der skal ske beskatning af det fulde beløb. 

 

3.4.1.3 Skattemæssige konsekvenser for overdrager 

Frederik Frederiksen har i forbindelse med gennemførsel af generationsskiftet som beskrevet i de 

forgange afsnit foretaget skattefriaktieombytning hvilket er sket efter ABL § 36102 og er derfor ikke 

skattemæssigt påvirket heraf. Såfremt krav fra Skattestyrelsen ikke overholdes vil aktieombytning 

være skattepligtig og sidestilles med afståelse og kan medføre væsentlig skat til betaling efter ABL § 

30, stk. 1. Således er det skattemæssigt afgørende for Frederik Frederiksens at gennemførslen sker 

korrekt og i overensstemmelse med de fastlagte principper fra Skattestyrelsen. Frederik Frederiksen 

holding selskab vil henover en treårig periode blive beskattet af udbytte på i alt 3.796.017 hvilke dog 

er skattefri efter ABL § 8 og SEL § 13, stk. 1, nr.2 jf. ABL §§ 4 A og 4 B, hvorfor dette ikke har 

skattemæssige konsekvenser. Ved salg af aktier til det udstedende selskab vil Frederik Frederiksens 

holding selskab mod opnåelse af dispensation fra Skattestyrelsen blive beskattes af salget på i alt 

475.518 kr. med en betalbar skat på i alt 22.092 kr. Stiftelsen af T.F Holding ApS er sket som gave 

og gaveafgiften er afregnet af Frederik Frederiksen med bundfradrag på 58.700 kr. har det udgjort en 

gaveværdi på 59.300 kr., hvoraf der skal betales 15 % i gaveafgift eller 8.895 kr. 

                                                           
101 Ibid.  
102 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af ak-
tier m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
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Således vil Frederik Frederiksen privat skattemæssigt blive påvirket med 8.895 kr., og 22.092 kr. 

gennem hans holdingselskab F.F Holding ApS. 

 

3.4.1.4 Skattemæssige konsekvenser for erhverver 

Ved gennemførsel af generationsskiftet ved anvendelse af A/B-modellen som beskrevet i de forgange 

afsnit, vil der som udgangspunkt ikke være nogen skattemæssige konsekvenser for Tom Frederiksen 

som person eller hans holdingselskab under den forudsætning, at de anvendte parametre i form af 

markedskurs og forlods udbyttet er beregnet og forrentet korrekt, da der i sådanne tilfælde ikke opnås 

økonomiske fordele som fastslået af Skattestyrelsen jf. SKM2005.549.LR103. Såfremt Skattestyrelsen 

anfægter de anvendte forhold og får medhold vil Frederik Frederiksen dog blive beskattet som var 

det en gave efter boafgiftslovens bestemmelser. 

Værdimæssigt har Frederik Frederiksen fået 125.000 kr. i form af et anpartsselskab hvilken er mod-

taget som gave, gaveafgiften heraf er afholdt af fader og er således ikke anset som værende en skat-

temæssig konsekvens for Tom Frederiksen. 

Således vil Tom Frederiksen privat skattemæssigt blive påvirket med 0 kr., og ligeså 0 kr. gennem 

hans holdingselskab T.F Holding ApS. 

 

3.4.1.5 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse af A/B-modellen for F. Rengøring kan det konstateres, at der vil 

være et tidsperspektiv på 6 år som følge af holdingkrav og udbetaling af forlods udbytteretten til A-

aktierne i F.F Holding ApS. Afgifter og skatter ved anvendelse af modellen er samlet opgjort til 

30.987 kr. som falder til betaling efter hhv. 3 og 6 år. Gennemførsel sker på holding niveau og vil 

således medføre stiftelse af holding selskaber som efter gennemførslen kan være fordelagtige med 

henblik på videresalg, opkøb eller minimering af økonomisk risici i driftsselskabet.  

 

                                                           
103 Afgørelse fra SKAT: SKM2005.549.LR. 29.12.2005. Generationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer - 
Erstatter SKM2005.320.LR på grund af talfejl. Internetadresse: https://skat.dk/skat.aspx?oID=363870 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=363870
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3.4.2 Gennemførsel med succession 

Nærstående er vores analyse af den skattemæssige model for succession, som vil blive analyseret 

med udgangspunkt i beskrivelsen af casens samt eventuelle beregninger af de skattemæssige konse-

kvenser ved succession af F. Rengøring A/S.  

Vi har jf. nedenstående model illustreret faserne i den skattemæssig succession med udgangspunkt i 

casen. Modellen er meget simpel og adskiller sig fra øvrige modeller herunder A/B-modellen. Det er 

kun beregningerne samt gennemførelsen af generationsskiftet, som vil blive belyst i analysen, hvorfor 

analyse af hhv. de bløde og hårde værdier henvises til tidligere analyse i afsnit [3.2], hvor disse vær-

dier er diskuteret. Vi vil analysere modellen ud fra anskuelsen - fuldt gaveelement såvel som halvt 

gaveelement med tillæg af et banklån.  

Illusion af modellen  

 

Figur 5: Egen tilvirkning 

Betingelserne nedenfor er belyst ift. nærværende casevirksomhed, som kræves opfyldte for at kunne  

gennemføre successionen104. Vi taler betingelserne igennem med udgangspunkt i præsentationen af  

casevirksomheden samt respektive bilag. 

 Casen lægger op til diskussion omkring mulighederne for anvendelse af modellen for succes-

sion mellem personer, da bestemmelserne, som er fastsat med hjemmel i ABL § 34 anses for 

opfyldte for F. Rengøring A/S, idet kriterierne for personkredsen netop er, at virksomheden 

ønskes overdraget fra Frederik Frederiksen (far) til Tom Frederiksen (søn). Tom Frederiksen, 

som er søn af overdrageren anses for at være identificeret som en del af personkredsen i ABL 

                                                           
104 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonom-

forbundets Forlag. s. 74-79 
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§ 34 stk. 1 nr. 1105. Anfægtelsen af dette forhold stiller således ingen tvivl om, hvorvidt Tom 

Frederiksen er en del af personkredsen som betegnelsen ’afkom’ af Frederik Frederiksen.  

 Ydermere er det vores udgangspunkt, at overdragelsen af aktierne udgør 100 % af den nomi-

nelle værdi af aktiekapitalen, da ønsket fra genertionsskiftets involverede parter er, at genera-

tionsskiftet skal medføre en videreførelse af driftsaktiviteten som led i Frederik Frederiksens 

pensionering. I præsentationen af casen fremgår dette klart. Overdragelsen af den fulde aktie-

kapital opfylder således betingelserne for minimumskravet på 1% af aktiekapitalen, som kræ-

ves overdraget med henblik på at opnå rettighed til succession i medfør af ABL § 34 stk. 1 nr. 

2106. 

 Aktierne er ikke omfattet af ABL § 19, idet selskabet yder serviceydelser i form af rengøring 

iht. ABL § 34 stk. 1 nr. 4107.  

 Der er i tillæg til de yderligere betingelser ved overdragelsen af aktieposten en betingelse til, 

at der ved opgørelsen af den indre værdi fratrukket den historiske erhvervelsessum ikke må 

opstå tab. For at kunne succedere er det et krav, at der identificeres avance ved afståelsen af 

aktierne i selskabet i medfør af ABL § 34 stk. 4108. Denne betingelse anses for opfyldt, da der 

jf. afsnit [3.3.3] er identificeret en handelsværdi på 4.015.215 kr. samt den historiske anskaf-

felsessum er 500.000 kr. altså en avance på 3.515.215 kr. 

 Ud over personkredsen samt rammen for aktiekapitalens overdragelse af selskabets besiddelse 

af aktiver samt, hvad selskabets driftsaktivitet består af, vurderes dette som vigtigt at slå fast, 

da ABL § 34 stk. 1 nr. 3 og stk. 6109 tager afsæt i pengetanksreglen. Pengetanksreglen define-

rer, at selskabets indtægter eller aktiver ikke må bestå af mere end 50% af de samlede indtæg-

ter/aktiver, som består af passive investeringer (dvs. værdipapirer, likvider og eventuelt ud-

lejningsejendomme), dvs. ”såfremt mindst 50 pct. af selskabets indtægter, hvorved forstås den 

regnskabsmæssige nettoomsætning tillagt summen af øvrige regnskabsførte indtægter, op-

gjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår stammer fra sådan aktivitet, eller hvis 

handelsværdien af selskabets udlejningsejendomme, kontanter, værdipapirer el.lign. enten på 

overdragelsestidspunktet eller opgjort som gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår udgør 

                                                           
105 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af ak-
tier m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604, § 34, stk. 1, nr. 1.  
106 Ibid., § 34 stk. 1, nr. 2 
107 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af ak-
tier m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604, § 34 stk. 1, nr. 3 
108 Ibid., § 34 stk. 4 
109 Ibid., § 34 stk. 1, nr. 3 og stk. 6 

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
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mindst 50 pct. af handelsværdien af selskabets samlede aktiver.110” Med henvisning til bilag 

4 har F. Rengøring A/S en aktivmasse på 4.555.785 kr., hvoraf den gennemsnitlige likvide 

beholdning over de seneste 3 regnskabsår er opgjort til 1.783.004 kr. jf. nedenstående bereg-

ning (39% af den aggregerede aktivmasse) kan henføres til passive investeringer, herunder 

likvide beholdninger. Da selskabet udelukkende sælger serviceydelser bestående af rengøring, 

er der således ikke tilskrivninger af nettoomsætning fra udlejningsaktivet m.v.  

Derfor kan det udledes, at F. Rengøring A/S ikke opfylder kriterierne for, at virksomheden 

kan defineres som en pengetanksvirksomhed, hvorfor succession anses for at kunne gennem-

føres iht. denne bestemmelse.      

   DKK 

  År 1 År 2 År 3 

Likvider  1.905.022   1.876.148     1.567.841  

Omsætning*                                       0                     0                     0  

Gns. likvider      1.783.004  

Gns. nettoomsætning                        0  

Tabel S: Egen tilvirkning 

* Relateret til driftsaktivitet fra passive investeringer, herunder kapitalbinding, værdipapirer samt 

udlejning 

Med afsæt i ovenstående resultat ved vurdering om pengetanksreglen finder anvendelse, og om F. 

Rengøring A/S i overvejende grad ikke består af passiv kapitalanbringelse, fordrer dette, at selskabet 

må anskues som et aktivt selskab med salg af rengøringsydelser. På baggrund af ovenstående hersker 

der således ikke tvivl om, hvorvidt der skal ske omstrukturering forud for generationsskiftet, herunder 

spaltning af aktiver/aktiviteter henførende til pengetank. Derfor kan selskabet således succederes, 

som det foreligger nu.  

Da ovenstående betingelser anses for opfyldte, vil vi derfor gennemføre et generationsskifte i medført 

af succession for nærværende casevirksomhed. Ved en dybere granskning, henvises der til to løs-

ningsforslag: løsningsforslag 1, succession ved fuldt gaveelement jf. afsnit [3.4.2.2] samt løsnings-

forslag 2, succession ved begrænset gaveelement jf. afsnit [3.4.2.3].  

Når overdragelsessummen i forbindelse med succession i medfør af ABL § 34, enten gives som gave 

eller delvis gave, kan overdragelsessummen berigtiges for den udskudte skat eller en passivpost - 

                                                           
110 Ibid., § 34 stk. 6 
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med henvisning til styresignalet SKM2012.479LSR111, som er en opfølgning på styresignalet 

SKM2011.406KAT112. Der foreligger således valgfrihed, om berigtigelsen af overdragelsessummen 

skal ske i medfør af KSL § 33 C med nedslag i overdragelsessummen for den udskudte skat eller jf. 

KSL § 33 D ved beregning af passivpost. ”Af SKAT’s styresignal fremgår det således, at parterne 

har krav på det største af de to nedslag, der kan beregnes henholdsvis efter kildebeskatningslovens § 

33 C og efter kildebeskatningslovens § 33D.113”  

Nedenstående tabel illustrerer sammenholdelsen af to overdragelsessummer berigtiget for hhv. ned-

slag af udskudt skat samt nedslag af passivposten.  

  DKK 

  Valg 1: KSL § 33 C Valg 2: KSL § 33 D 

Handelsværdi 

                                      

4.015.215  

                                      

4.015.215  

- Aktiernes anskaffelsessum   

                                          

500.000  

Aktieavance ved afståelse   
                                      

3.515.215  

- Nedslag af udskudt skat / passivpost 

22% 

                                          

521.586  

                                          

773.347  

Gave efter nedslag af udskudt skat / 

passivpost 

                                      

3.493.629  

                                      

3.241.868  

Tabel T: Egen tilvirkning 

Af ovenstående tabel fremgår det af de udledte beregninger, at det valg med størst nedslag er i medfør 

af KSL § 33 D, som er med nedslag af passivposten. Da F. Rengøring A/S har valgfrihed mellem de 

to alternativer samt krav på det største nedslag, vil KSL § 33 D derfor vælges. Frederik Frederiksen 

tilgodeser således Tom Frederiksen i forbindelse med overdragelsessummen berigtiges for det størst 

mulige nedslag. Da Frederik Frederiksen ikke har noget kapitalkrav til udbetaling og ej heller ift. 

aktieavance, anser vi således dette valg for det mest optimale for begge interesseparter. Dette valg er 

således brugt til hhv. løsningsforslag 1 og løsningsforslag 2. 

 

                                                           
111 Afgørelse fra SKAT: SKM2012.479.LSR. 03.07.2012. Overdragelse af anparter med skattemæssig succession. Internetadresse: 
https://skat.dk/skat.aspx?oid=2065938 
112 Afgørelse fra SKAT: SKM2011.406.SKAT, 15.07.2011: Værdiansættelse ved overdragelser med succession – styresignal. Internet-
adresse: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948156 
113 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag. s. 94.  
 

https://skat.dk/skat.aspx?oid=2065938
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1948156
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3.4.2.1 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse kan det således konstateres at F. Rengøring A/S og de involve-

rede parter opfylder kriterierne for anvendelse af succession. Handelsværdien som fastsat i afsnit 3.3 

er korrigeret, da der KSL § 33 D om passivpost finder anvendelse med henblik på imødegåelse af 

familien ønske om laveste kapitalkrav.  

 

3.4.2.2 Succession ved fuldt gaveelement 

Den følgende beregning tager udgangspunkt i, at Tom Frederiksen overtager 100% af aktierne i F. 

Rengøring A/S som gave, hvilket medfører et fuldt gaveelement. Gavens værdi er således den påly-

dende afståelsessum med nedslag af passivposten, som er 22 % af den aktieavance, som Frederik 

Frederiksen opnår ved afståelse af sine aktier.  

I vores opgave med henvisning til afsnit [3.3.3], har vi beregnet handelsværdien med fradrag for den 

udskudte skat af goodwill. Dog behandler vi denne løsningsmodel anderledes. I nedenstående bereg-

ning tillægges den udskudte skat, som der er reguleret for i vores beregning af handelsværdien med 

henblik på at illustrere vores faglige viden samt kendskab til KSL § 33 D. I medfør af KSL § 33 D er 

det muligt at beregne en passivpost, som tages til fradrag ved beregningen af den gavepligtige værdi, 

dog under forudsætning af, at den udskudte skat ikke allerede er fratrukket aktiernes værdi114 (han-

delsværdien) i medfør af TSS-cirkulæret 2000-10. Nedenstående beregning belyser hhv. beregningen 

af passivposten og gaveafgiften.   

Tom Frederiksen vil således, ud over modtagelsen af gaven i form af overdragelsen af Frederik Fre-

deriksens aktiepost, også modtage den udskudte skat af aktieavancen ved afståelsen, da Tom succe-

derer i Frederik Frederiksens skattemæssige stilling. Denne løsningsmodel lægger således op til, at 

der ikke eksistere et finansieringsbehov for Tom Frederiksen sammenlignet med løsningsforlag 2 i 

afsnit [3.4.2.3], hvorfor der ikke stilles yderligere krav til et eventuelt finansieringsbehov for Tom 

Frederiksen. Tom Frederiksen vil dog blive beskattet af gaveelementet af den overdragende gave 

svarende til handelsværdien korrigeret for passivposten. Vi henviser til beregningen nedenfor for be-

lysningen af beregningskonsekvenserne.     

 

                                                           
114 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag, s. 92-93  
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  DKK 

Beregning af aktieavancen: 

Handelsværdi af aktierne                 4.015.215  

- Aktiernes anskaffelsessum                500.000  

Aktieavance ved afståelse              3.515.215  

Skatteberegning:     

Skat, 27 % af avance op til 54.000 kr.115                   14.580  

Skat, 42 % af avance over 54.000 kr. 116              1.453.710  

Skattebetaling af aktieavance (udskudt)              1.468.290  

Beregning af passivpost:     

Handelsværdi af jf. ovenstående            4.015.215  

- Beregnet passivpost 22% af aktieavancen117               773.347  

Gave efter nedslag af passivpost              3.241.868  

Beregning af gaveafgift:     

Gave             3.241.868  

- Gave uden afgift (bundfradrag 2019)118                   65.700  

Skattepligtig gave              3.176.168  

Gaveafgift (2019: 6 %)119                 190.570  

Tabel U: Egen tilvirkning 

Ved opgørelse af aktieavancen fratrækkes handelsværdien fra anskaffelsessummen, som er afledt af 

den indskudte kapital på 500.000 kr. 120, hvilket konvergerer til kapitalkravet for stiftelse af aktiesel-

skaber. F. Rengøring A/S er stiftet af Frederik Frederiksen, hvorfor den historiske anskaffelsessum 

er den indskudte kapital på 500.000 kr. Den udledte aktieavance ved afståelsen på overdragelsestids-

punktet forekommer således at være 3.515.215 kr. 

Ved opgørelse af skatteberegningen for afståelsen af aktierne tages der udgangspunkt i 2019-satser, 

som fremgår af Skattestyrelsens hjemmeside121. Vores udledning af beregningen af aktieavancen i 

forbindelse med Frederik Frederiksens afståelse, vil blive succedereret af Tom Frederiksen i medfør 

af ABL § 34. De første 54.000 kr. af afståelsessummen vil beskattes med en lavere beskatning end 

                                                           
115 SKAT: Satser. Internetadresse: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568  
116 Ibid.  
117 I medfør af KSL § 33 D. 
118SKAT: Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven: Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraen-
ser/boafgiftsloven – bundfradraget er i medfør af BAL § 22 stk. 1 a. 
119 Ibid.  – i medfør af boafgiften af aktier og virksomheder, der overdrages og som opfylder betingelserne for succession jf. § 1 a, 
stk. 4 
120Erhvervsstyrelsen: Ændringer I selskabsloven er trådt I kraft, 30.07.2018. Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/aendrin-
ger-i-selskabsloven-er-traadt-i-kraft  
121 SKAT: Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven: Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraen-
ser/boafgiftsloven 

https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2035568
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
https://erhvervsstyrelsen.dk/aendringer-i-selskabsloven-er-traadt-i-kraft
https://erhvervsstyrelsen.dk/aendringer-i-selskabsloven-er-traadt-i-kraft
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
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den efterfølgende aktieavance. Den totale aktieavance på 1.468.290 kr. vil blive succederet, hvorfor 

denne først kommer til betaling, når Tom Frederiksen afstår aktierne i medfør af ABL § 34 stk. 2122.  

Ved opgørelse af den udløste gaveafgift, hvilket afstedkommer i forbindelse med aktieoverdragelse 

af aktiekapitalen i F. Rengøring A/S fra Frederik Frederiksen til Tom Frederiksen, fordrer dette en 

afgiftsforpligtelse for Tom Frederiksen i medfør BAL kapitel 5123. Som tidligere omtalt i medfør af 

KSL § 33 D, kan gaven, som går til beskatning af gaveafgift reduceres med et nedslag af den bereg-

nede passivpost. Nedslaget vil reducere gaveafgiften, hvor der efterfølgende også kan modregnes i 

bundfradraget (2019-sats er 65.700 kr.) ved gaveoverdragelse i medfør af BAL § 22, stk. 1124. Da 

Tom Frederiksen opfylder kriterierne som del af personkredsen knæsat i loven, kan dette således 

fuldføres. Eftersom gavens værdi overstiger bundfradraget, vil det betyde, at der skal betales en afgift 

af den skattepligtige gaveværdi, som kommer til beskatning fratrukket de 65.700 kr. iht. bundfradra-

get. Den skattepligtige gave beregnes ud fra BAL § 1 a, stk. 4. vedrørende overdragelse af aktier og 

virksomheder, som opfylder betingelserne for succession. Betingelserne for succession er tidligere i 

analysen belyst kan gennemføres, hvorfor BAL § 1 a kan benyttes. Da der i forbindelse med overdra-

gelse af virksomheder i medfør bo- og gaveafgiftsloven inden for familien vil det medføre en gave-

afgift på 6% i stedet for 15% som foranlediget af almindelige omstændigheder ifm. arv.  

Vores udledte beregning af gaveafgiften, vil det resultere i en afgift på 190.570 kr. Indberetning af 

gaveelementet skal ske rettidigt, og skal indberettes inden 1. maj året efter gaveoverdragelsen er rea-

liseret125 jf. BAL § 26 stk. 1. Gavens værdiindikation er fastsat til handelsværdien for overdragelses-

tidspunktet i medfør af BAL § 27, stk. 1. Praksis foreskriver om at anmeldelse af gaven før 1. maj til 

Skattestyrelsen medvirker til et hurtigere bindende svar fra Skattestyrelsen, hvilket fodrer større sik-

kerhed for værdiindikationen for Frederik Frederiksen og Tom Frederiksen. Skattestyrelsen har 6 

måneder til at foretage regulering af værdiansættelsen jf. BAL § 27 stk. 2, såfremt et gaveelement 

optræder i overdragelsessummen samt berigtigelsen af denne. Det er derfor indarbejdet i vores vur-

dering samt analyse, at overdragelsen af aktier gives som hel eller delvis gave.  

                                                           
122 Aktieavancebeskatningsloven: Bekendtgørelse af lov om den skattemæssige behandling af gevinster og tab ved afståelse af ak-
tier m.v.: https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604 § 34 stk. 2 
123 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag, s. 92 
124 SKAT: Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven: Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraen-
ser/boafgiftsloven 
125 Den juridiske vejledning (SKAT) 2019/1. C.A.6.2 Afgiftspligtige gaver. Internetadresse: https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947450 
(afsnit vedr. ”Anmeldelse og betaling”).  

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=183604
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
https://skat.dk/skat.aspx?oid=1947450
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Det stiller et kapitalkrav til Tom Frederiksen, men gaveafgiften vil kunne afholdes af Frederik Fre-

deriksen uden yderligere beskatning af gaveafgiften i medfør af BAL § 24, stk. 5126. Frederik Frede-

riksens betaling betragtes således ikke som et yderligere gaveelement, og vil således ikke medføre en 

yderligere afgift eller anses for gavepligtig. Nedenstående beregning belyser således provenuet (ne-

gativt), som Frederik Frederiksen betaler ved afståelse sin aktiebeholdning til Tom Frederiksen.  

  
DKK 

Handelsværdi (fratrukket passivpost)            3.241.868  

- Gaveelement  
 

3.241.868  

- Gaveafgift betalt af Frederik Frederiksen 
 

              190.570     

Provenu succession fuldt gaveelement                -190.570   

Tabel V: Egen tilvirkning 

Ovenstående er provenuet, som Frederik Frederiksen skal betale ved overdragelse af selskabet til 

Tom Frederiksen, og som led i et gaveelement pålydende selskabets indre værdi samt betaling af Tom 

Frederiksens gaveafgift.  

Ud fra beskrivelsen og belysningen af Frederik Frederiksens privatøkonomi, anser vi det for muligt 

for ham at kunne påtage sig betalingen af ovennævnte afgiftsforpligtelse uden behov for nogen former 

for ekstern finansiering.  

 

3.4.2.2.1 Skattemæssige konsekvenser for overdrager 

Efter almindelig lov for fysiske personer vil afståelse af en aktiepost jf. ABL § 30 medføre beskatning 

af en eventuel avance som aktieindkomst jf. PSL § 8a. Men da der er tale om overdragelse af aktier 

med succession jf. KSL § 33 D, er den afledte konsekvens imidlertid - for overdrageren - at anvende 

ABL § 34. Overdragelsen udløser derfor ikke beskatning for Frederik Frederiksen, hvilket vil sige, at  

afståelsen af aktierne i F. Rengøring A/S således ikke udløser nogen former for skattemæssige kon-

sekvenser for Frederik Frederiksen. Endvidere er der ikke konstateret erhvervelse af aktierne på for-

skellige tidspunkter, hvorfor ABL § 26 stk. 6 derfor ikke finder anvendelse iht. at skulle opgøre an-

skaffelsessummerne forholdsmæssigt fordelt på anskaffelsestidspunkterne.  

                                                           
126 Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven) LBK nr 47 af 12/01/2015. Internetadresse: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166398&#P24, § 24 stk. 5 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=166398&#P24
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Frederik Frederiksen vil overdrage alle aktier til sønnen Tom Frederiksen, og som betaling herfor vil 

succedere (indtræde) i Frederik Frederiksen skattemæssige stilling og påtage sig den udskudte skat, 

som vi har beregnet ovenfor til 1.468.290 kr. jf. ABL § 34, stk. 2. pkt. 2. Ved at Frederik Frederiksen 

vælger denne løsningsmodel, dvs. at afstå betalingen af gaveafgiften på 190.570 kr., som således vil 

være den skattemæssige konsekvens for Frederik Frederiksen jf. BAL § 24, stk. 5. Frederik påtager 

sig denne forpligtelse for at lempe finansieringskravet for Tom Frederiksen henset til, at det er hans 

ønske at se sin søn videreføre selskabet i familiens interesse. Frederik Frederiksens betaling vil ikke 

tilskrives som et yderligere gaveelement.  

 

3.4.2.2.2 Skattemæssige konsekvenser for erhverver    

De skattemæssige konsekvenser vil dog være anderledes for Tom Frederiksen, hvilket er en følge af, 

Frederik Frederiksen ikke beskattes af afståelsen af aktierne og deraf overdragelsen til Tom Frede-

riksen. Tom Frederiksen indtræder nemlig i Frederik Frederiksens skattemæssige stilling jf. ABL § 

34, stk. 2, 2. pkt. Tom Frederiksen vil blive anset for at have erhvervet de ovedragende aktier på 

samme tidspunkt og til samme anskaffelsessummer som Frederik Frederiksen, og dermed indtræder 

Tom Frederiksen fuldt ud i den udskudte skat, som påhviler aktierne127.  

Yderligere er det vigtigt at bemærke, at Tom Frederiksen - som erhverver - vil indtræde i Frederik 

Frederiksen næringshensigt, hvorfor alle aktiver, som er erhvervet i Frederik Frederiksens næringsvej 

vil overtages af Tom Frederiksen, som dermed fremover vil påtage sig den skattemæssige stilling 

relateret hertil og være næringsbeskattet ved fremtidig afståelse af disse128 - dette i medfør af ABL § 

34 stk. 2, pkt. 3. 

Udover ovenstående skatteforpligtelser vil Tom Frederiksen overtage den udskudte skat på 1.468.290 

kr. som erlæg for modtagelse af aktieposten. Dette beløb vil blive succederet af Tom Frederiksen 

efter reglerne for succession af personkredsen i henhold til ABL § 34. 

 

3.4.2.2.3 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse af succession med fuldt gaveelement kan det konstateres at det 

vil medføre en betalbar gaveafgift på i alt 190.570 kr. Modellens anvendelse beror i høj grad på farens 

                                                           
127 Olsen, Birgitte Sølvkær: Generationsskifte og omstrukturering, det skatteretlige grundlag, 5. udgave 2017, Jurist –og Økonomfor-
bundets Forlag. s. 88-89 
128 Ibid.  
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finansielle stilling og muligheden for at finansiere succession som gave. Tom Frederiksens overtager 

en udskudt skat opgjort til 1.468.290 kr. på værdiansættelsestidspunktet, hvilken alt andet end lige vil 

være ændret på tidspunkt hvorpå han afstår aktierne. 

 

3.4.2.3 Succession ved delvist gaveelement 

Vi ser bort fra vores konstatering, om at Frederik Frederiksen ikke har behov for likviditet jf. afsnit 

[3.2]. Vi forudsætter således, at det ikke er utænkeligt, at Frederik Frederiksen har behov for likviditet 

til at leve for, når han pensionerer sig selv fra jobbet som den daglige leder og ejer af F. Rengøring 

A/S. Et eksempel kunne være, at Frederik Frederiksen ønskede at få udbetalt et større pengebeløb fra 

Tom Frederiksen til for eksempel erhvervelse af en båd i forbindelse med Frederik Frederiksens nye 

levevis. Dette vil medføre et udbetalingskrav til Tom Frederiksen, da Frederik Frederiksen vil kræve 

en nettobetaling svarende til det kapitalkrav, som stilles ved køb af båden på 870.000 kr.  

Dette er blot en illusion i forhold til, hvordan et generationsskifte også kunne ske, når overdrageren 

stillede krav til et positivt provenu. Eksemplet illustrerer således en succession med begrænset gave-

element som følger:  
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  DKK 

Beregning af aktieavancen:     

Handelsværdi af aktierne             4.015.215  

- Aktiernes anskaffelsessum                 500.000  

Aktieavance ved afståelse              3.515.215  

Skatteberegning:     

Skat, 27 % af avance op til 54.000 kr.129                   14.580  

Skat, 42 % af avance over 54.000 kr.130              1.453.710  

Skattebetaling af aktieavance (udskudt)              1.468.290  

Beregning af nettobetaling:     

Handelsværdi, jf. ovenstående              4.015.215  

- Aftalt vederlag                  870.000  

Nettobetaling                3.145.215  

Beregning af gaveafgift:     

Gave             3.145.215  

- Beregnet passivpost 22% af aktieavancen131                773.347  

- Gave uden afgift (bundgrænse 2019)132                   65.700  

Skattepligtig gave              2.306.168  

Gaveafgift (2019: 6 %133)                 138.370  

Tabel X: Egen tilvirkning 

I ovenstående eksempel vil gaveelement tage afsæt i, at Frederik Frederiksen har et kapitalkrav på 

870.000 kr. til at kunne erhverve sig en båd. Dette vil Tom Frederiksen skulle betale, hvorfor det 

kræver, at han søger pengene andetsteds end hos Frederik Frederiksen.  

Således stiller det krav til Tom Frederiksen om en nettoudbetaling på 870.000 kr., som skal finansie-

res af denne ved optagelse af et lån i banken. En anden løsning på finansiering kunne også være, at 

Frederik Frederiksen stiftede et gældsbrev til Tom Frederiksen, hvori det ville fremgå, at fodringen 

til enhver tid kunne indfries. Frederik Frederiksen vil have mulighed for årligt at kunne nedskrive 

gælden -  som gave modsvarende det årlige ikke bundfradrag på 65.700 kr. Ved en årlig nedskrivning 

af lånet vil Tom Frederiksens finansiering kunne lempes ved stiftelse af lån hos sin far. 

Da Frederik Frederiksen imødeser et kapitalkrav, negligeres denne løsningsmodel. Tom Frederiksen 

vil således modtage en gave anslået til forskellen mellem handelsværdien og kravet på de 870.000 kr. 

som betales til Frederik Frederiksen.  

                                                           
129 SKAT: Satser og beløbsgrænser i boafgiftsloven: Internetadresse: https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraen-
ser/boafgiftsloven 
130 Ibid.  
131 Ibid.  
132 Ibid.  
133 Ibid.  

https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
https://www.skm.dk/skattetal/satser/satser-og-beloebsgraenser/boafgiftsloven
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Tom vil selv skulle finansiere beløbet på 870.000 kr. Almindelig praksis vil være, at finansieringen 

optages med gæld i fastbolig ved at udnytte boligens friværdi.  

I forhold til Toms alder på 23 år har han endnu ingen bolig med opsparet friværdi. Han har således 

ikke på nuværende tidspunkt mulighed for at vælge denne løsning, da han ingen ejerbolig har samt 

hans opsparing er tilnærmelsesvis begrænset. Foranlediget af ovenstående konditioner, medfører 

dette, at han vil være nødsaget til at stifte et banklån. I bilag 6 er har vi illustreret annuitetslånet, som 

Tom Frederiksen optager i forbindelse med generationsskiftet med delvist gaveelement. Lånet vil 

bestå af årlige rentetilskrivninger på 4%, som vil afdrages over ti terminer – terminerne er årlige med 

en ydelse på 107.263 kr.  

Hovedstolen er 870.000 kr. som svarer til det krav, som Frederik Frederiksen stiller krav til ved be-

taling for afståelsen ved delvist gaveelement. De 870.000 kr. er altså genstand for vores beregning, 

hvor en 4% årlige rente vurderes at være plausibel henset til risikoprofilen for Tom Frederiksen ikke 

har noget at stille sikkerhed i samt kun har budgetter at fremlægge for banken ifm. sin erhvervelse af 

F. Rengøring A/S. Annuitetslånet anses for at være den bedste lånetype for Tom Frederiksen, idet det 

bidrager til en hvis sikkerhed for hans fremtidige omkostninger. Tom Frederiksen vil således være 

bekendt med, hvilket kapitalkrav, som hans månedlige lønning, udbytter etc. skal lyde på for at af-

drage på de årlige ydelser. Dvs. Tom Frederiksen tegner lånet i personligregi for at kunne imøde-

komme erhvervelsen af selskabet. Man kunne have argumenteret for et lån på 15, 20 eller 30 år, men 

da selskabet i deres budgetter jf. bilag 5 har indarbejdet forventning til årlige udbytter på, hvad der 

overstiger ydelserne, anses det derfor for at være plausibelt, at Tom Frederiksen har mulighed for at 

imødekomme disse betalinger. 

Der tages udgangspunkt i et almindeligt banklån, hvor Tom over for banken har dokumenteret sin 

fremtidige økonomiske sikkerhed i den fremtidige indtjening, som led i driften og ejerskabet af F. 

Rengøring A/S.  

F. Rengøring A/S har de seneste år påvist at generere overskud samt udbetaling af lukrative lønninger 

til medlemmer af ledelsen se bilag 3.  

Derfor anser vi det for plausibelt, at Tom kan låne et beløb af den størrelsesorden henset til, at han 

indtræder som ejer, hvor han både vil modtage løn samt vil have ret til overskuddet.  

Vi har i nedenstående taget udgangspunkt i, at lånet er et annuitetslån, da dette vurderes til at være 

sikrest henset til, at det er optaget af Tom som del i hans privatforbrug/økonomi.  



  Frederik Orthmann Bitsch 
  Frederik Smollerup Hansen 
 

Generationsskifte i familieejede virksomheder 

 

68 
af 89 

Vi har jf. bilag 6 illustreret et eksempel på oplæg til finansiering igennem et annuitets-banklån, som 

Tom Frederiksen optager, herunder nedskrivning over 10 terminer. Vi forudsætter, at Tom Frederik-

sen vil kunne betale en månedlig ydelse på 8.938,59 kr. over en periode på 10 år. Henset til Tom 

Frederiksens mellemhøje risikoprofil, da banken ikke har noget at tage udlæg, hvis han ikke vil kunne 

imødekomme de årlige ydelser samt den korte løbetid, vurderes et banklån på 4% for at være plausi-

belt.       

Nedenfor fremgår opgørelsen af Frederik Frederiksen provenu efter succession med begrænset gave-

element.  

       DKK 

Handelsværdi (fratrukket passivpost)              3.241.868  

- Gaveelement             2.371.868  

- Gaveafgift betalt af Frederik Frederiksen                138.370  

Provenu succession begrænset gaveelement                 731.630  

Tabel Y: Egen tilvirkning 

I løsningsforslag 1 behandlet i afsnit [3.4.2.2] beregnede vi et provenu - for Frederik Frederiksen ved 

afståelse af sin aktiepost med fuldt gaveelement - til -190.570 kr. (negativt). I denne løsningsmodel 

belyser vi, at Frederik Frederiksen ønsker et vederlag for afståelse af aktierne på 870.000 kr., hvor 

den resterende afståelsessum på 2.371.868 kr. vil blive finansieret ved gave. 

Forskellen på de to løsningforslag vises i nedenstående skema. Forskellen skyldes nettobetalingen på 

870.000 kr. som afviger fra det fulde gaveelement i løsningsforslag 1 samt den lempede skattemæs-

sige konsekvens af gaveafgiften.  

Det er væsentligt at vurdere, hvad der vil være mest hensigtsmæssigt, hvilket vil blive beskrevet i 

vores vurdering af løsningsforslagene A/B-model og succession i afsnit [4]. 

  
DKK 

Provenu succession fuldt gaveelement                    -190.570  

Provenu succession begrænset gaveelement  
 

                 731.630     

Provenu succession begrænset gaveelement                    540.060 

Tabel Z: Egen tilvirkning 
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3.4.2.3.1 Skattemæssige konsekvenser for overdrager 

Der henvises til de skattemæssige konsekvenser beskrevet i afsnit [3.4.2.2.1], hvor forskellene mel-

lem løsningsmodellen i afsnit [3.4.2.2] og nærværende løsningsmodel afsnit [3.4.2.2] vil blive be-

handlet nedenfor.  

Med forskel fra løsningsmodellen i afsnit [3.4.2.2.1], vil Frederik Frederiksen afstå betalingen af ga-

veafgiften på 138.370 kr., som således er den skattemæssige konsekvens for Frederik Frederiksen lig 

i den tidligere løsningsmodel, afsnit [3.4.2.2.1], blot med ændring af gaveafgiften afledt af gavens 

størrelse. Det medfører endvidere en lempelse i finansieringskravet for Tom Frederiksen.  

 

3.4.2.3.2 Skattemæssige konsekvenser for erhverver    

Tom Frederiksen vil stadig succedere i Frederik Frederiksens skattemæssige situation og overtage 

den udskudte skat på 1.468.290 kr. som er tilsvarende samme i afsnit [3.4.2.2.2].  

Ud over den udskudte skat vil banklånet medføre fremtidige forpligtelser for Tom Frederiksen foran-

lediget af annuiteterne falder årligt og skal således betales. Der er i bilag 6 udarbejdet en annuitetsta-

bel, som belyser de årlige afdrag samt renter på lånet.  

 

3.4.2.3.3 Delkonklusion 

På baggrund af ovenstående analyse af succession med delvist gaveelement kan det konstateres at det 

vil medføre en betalbar gaveafgift på i alt 190.570 kr. samt renteomkostninger på 202.632 kr. hvorfor 

familiens omkostninger i alt vil beløbe sig til 341.002 kr. Modellens anvendelse beror i høj grad på 

sønnens mulighed for optagelse af lån med henblik på betaling af det aftalte vederlag. Da Frederik 

Frederiksen i forvejen er erklæret økonomisk uafhængig, vurderes løsningsforslaget således ikke at 

være optimalt for familien da det samlet medfører familien flere omkostninger og usikkerhed i form 

af ekstern finansiering. 

 

4. Vurdering 
Dette afsnit vil illustrere samt belyse forskellene mellem de løsningsforslag som har udmøntet sig 

gennem vores analyse ved gennemførsel af generationsskifte ved succession i medfør ABL § 34 med 

hel og delvis gave samt A/B-modellen. 
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Den optimale model for generationsskifte er i høj grad afhængig af familiens ønsker, tidshorisont og 

de finansieringsmuligheder der er til rådighed hvorfor der ikke er et enstydig svar på den optimale 

model. Familien og de involvere parter må ved beslutning af model derfor i højere grad vurdere hvilke 

kompromiser der vurderes acceptable, da alle parters ønsker typisk ikke kan indeholdes i en model.  

Til at vurdere, hvilket løsningsforslag der anses for at være det bedste ud fra forudsætningerne samt 

resultaterne fra tidligere analyser i forbindelse med generationsskiftet af F. Rengøring A/S tilveje-

bringer vi resultaterne fra de tidligere analyser i sammenligningsanalyse som er opnået og udledt fra 

vores analyse af disse med en udtømmende undersøgelse af sammenlignelighedsanalyse som foreta-

ges. Med afsæt i afsnit 3.4 er de mest essentielle dele af de enkelte modeller angivet i nedenstående 

skema hvilke vil danne grundlag for vurderingen. 

 Fuldt gaveelement Delvist gaveelement A/B-model 

Handelsværdi 3.241.868 3.241.868 3.493.629 

Gaveelement 3.241.868 2.371.868 125.000 

Seniors vederlag før skat 0 870.000 4.271.435 

       

Overdragelse kort sigt 100% 100% 25% 

Overdragelse lang sigt 100% 100% 100% 

Tidshorisont <1 år <1 år 3 - 10 år 

       

Gaveafgift afholdt af senior 190.570 138.370 8.895 

Estimerede låneomkostninger junior 0 202.632 0 

Familiens omkostninger i alt 190.570 341.002 8.895 

Tabel X: Egen tilvirkning 

Handelsværdien i de enkelte generationsskiftemodeller er fastsat med det formål at opnå den laveste 

værdi indenfor hvad der forventes accepteret af Skattestyrelsen på baggrund af retspraksis. Således 

er der ved gennemførsel af succesionsmodellerne anvendt nedslag fra passivpost mod udskudt skat 

af goodwill ved A/B-modellen. Handelsværdien varierer således 251.761 kr. for modellerne. Fordelen 

ved anvendelse af passivposten medfører således ved fuldt og delvist gaveelement en reduktion i 

gaveafgift på i alt 15.106 kr. 

Finansiering af generationsskiftet er ved succession lagt over i privatregi, hvilket betyder at hhv. ga-

veelement og Tom Frederiksens vederlag sker til allerede beskattede midler og derfor udgør et mer-

kant højere beløb før skat, afhængigt af indkomsttyper og hvorledes Tom Frederiksen og Frederik 

Frederiksen har ladet sig beskatte i personligt regi. Ved valg af A/B-modellen sker generationsskiftet 
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i høj grad for driftsselskabets midler, hvilke bliver beskattet til en merkant lavere sats udgørende 22 

% (2019-niveau) af den dertil beregnede skattepligtige indkomst. 

Tidshorisonten for generationsskiftemodeller hænger i høj grad sammen med planlægningen, hvor 

der gældende for begge succesionsmodeller er mulighed for en kort tidshorisont ned til 1 år hvorimod 

A/B-modellen stiller større krav til planlægning, da der skal dels skal etableres en koncernstruktur på 

treårs holding krav, og efterfølgende udbetaling af forlods udbytteretten på i alt 3.493.626 kr. før 

tilskrivning af renter, hvilket forventes udbetalt efter en treårig periode hvorfor der konkret for fami-

lien Frederiksen minimum vil være en tidshorisont på 6 år før Frederik Frederiksen kan overdrage 

det fulde ejerskab til sønnen.  

De opgjorte omkostninger omfatter det som kan henføres til finansieringsfremskaffelsen i form af 

gaveafgift og renteomkostninger til pengeinstitutter. Der er ved succession med delvist det største 

behov for ekstern finansiering hvorfor omkostninger for Tom Frederiksen vil øge familiens totale 

omkostninger. Modsat vil der ved de to øvrige modeller ikke være omkostninger grundet 100 % egen 

finansiering og eneste omkostning vedrører således afgiften af gaveelementet.  

Når man tager højde for Frederik Frederiksen privatøkonomiske situation som også beskrevet detal-

jeret jf. afsnit 3.2, står det klart at han ikke umiddelbart står i en økonomisk situation hvor han er 

afhængig af afståelsessum i forbindelse med overdragelse, hvorfor succession med halvt gaveelement 

ikke vurderes hensigtsmæssigt da det sammenholdt med øvrige modeller medføre familien yderligere 

omkostninger på hhv. 150.432 kr. og 332.107 kr. sammenholdt med succession med fuldt gaveele-

ment og A/B-modellen. Således ses det som en unødvendig hed at medføre familien disse omkost-

ninger når de finansieringsmæssigt har andre muligheder. Succession med delvist gaveelement kan 

dog anses som en mulighed såfremt Frederik Frederiksen ønsker, at sønnen skal stå mere selvstændigt 

og ved han har optaget et lån for at stå i den nuværende situation, hvorfor han er nødsaget til at 

præstere grundet pres for eksterne interessenter. I et sådanne tilfælde bør en følsomhedsanalyse over-

vejes med henblik på egenfinansiering tilsvarende sønnens formue, så høje eksterne omkostninger 

undgås, alternativt acceptere høje eksterne omkostninger mod pres fra interessenter som formentlig 

kan øge indsatsen og interessen for Tom Frederiksen. 

Ved vurdering hvorvidt der skal ske generationsskifte ved succession med fuldt gaveelement eller 

ved gennemførsel af A/B modellen er mulighederne og begrænsningerne for de to modeller opstillet 

i nedenstående skema.  
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Begrænsninger og muligheder ved generationsskifte modellerne 

Succession A/B-modellen 

Muligheder Begrænsninger Muligheder Begrænsninger 

- Kan gennemføres gli-

dende - (Pengetanksregel) 

- Let af bevare bestem-

mende indflydelse 

- Forholdsvis lang tids-

horisont 

- Skattefrit (udskydelse 

af skattegrundlag) 

- Formueskattekursen 

kan ikke anvendes 

- Generationsskifte 

ved koncernstruktur 

- Høj forrentning ift. sel-

skabets driftsresultat 

    

- Finansiering gennem 

driftsselskab 

- U afprøvede elementer 

i praksis 

Tabel Z: Egen tilvirkning 

Ved anvendelse af A/B-modellen vil familiens samlede omkostninger beløbe sig til 8.895 kr. før der 

er taget højde for aktieavancebeskatning af de aktier der tilbagekøbes af driftsselskabet, hvilket derfor 

taler for en A/B-model. Foruden de lave omkostninger forbundet med modellen, vil Tom såvel som 

Frederik hver især få etableret en koncernstruktur hvilket skaber økonomiske såvel som forretnings-

mæssige fordele. I forbindelse med gennemførsel af generationsskiftet vil Frederik Frederiksen mod-

tage udbytte via holdingselskabet og dermed undgå beskatning i første omgang. På lang sigt ved 

Frederik Frederiksen også kunne drage fordel af den etablerede koncernstruktur, da moderselskabet 

vil kunne agere pengetank134 og overskydende likviditet vil således i fremtiden kunne overføres til 

moderselskabet for at mindske den økonomiske risici ved eventuel konkurs af driftsselskabet. Såfremt 

der på lang sigt ønskes at foretage enten opkøb af øvrige selskabet eller salg af driftsselskabet F. 

Rengøring A/S vil det ligeså være fordelsagtigt at have koncernstrukturen. 

Der vil ved A/B modellen blive overdraget 25 % af anparterne hvilket sikrer Frederik Frederiksen 

den bestemmende indflydelse, og derved også indflydelse på hvornår den øvrige den ønskes overdra-

get. Ved involvering fra faderen sikre det en nok nødvendig oplæring af sønnen som endnu ikke har 

forretsmæssig viden og derfor ikke i hans nuværende situation står parat til at overtage selskabet 100 

%, hvorfor den ellers omtalte tidshorisont kan vise sig som en mulighed i den konkrete situation for 

familien Frederiksen. 

Finansieringen af aktierne vil ske gennem driftsselskabet og derved af lavere beskattede midler hvor-

for Tom Frederiksen personligt ikke skal finansiere købet hvilket ville være svært urealistisk i be-

tragtning af hans alder og privatøkonomiske forhold. Modsat vil det dog medføre Frederik Frederik-

sen øget formue, hvilket der egentlig ikke var behov for. 

                                                           
134 Billy: Hvad er en koncern. Internetadresse: https://www.billy.dk/billypedia/koncern/.  

https://www.billy.dk/billypedia/koncern/
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Ved gennemførsel af A/B-modellen vil der blive stiftet yderligere to selskabet i form af F.F Holding 

ApS og T.F Holding ApS hvilket ligeså vil medføre ekstra omkostninger til hhv. revisor, advokat mv. 

både i forbindelse med stiftelse men også løbende henover årene hvilket derfor også bør overvejes. 

Ved anvendelse af successions modellen med fuldt gaveelement vil gaveafgiften være 181.675 kr. 

højere end ved A/B-modellen. Modellen kan dog anvendes inden for en kort tidshorisont ned til 1 år 

og således hurtigt sikre generationsskiftet til Tom Frederiksen. Ved øjeblikkelig succession vil det 

budgetterede udbytte henover den kommende treårige periode på i alt 3.796.017 kr. således også 

tilfalde Tom Frederiksen og derved tidligt opbygge hans personlige formue, og derved har modtaget 

rettigheder hertil gennem lav gaveafgift. Såfremt Tom Frederiksen skulle arve eller modtage disse på 

anden måde ville han blive beskattet af 15 % fratrukket bundfradrag på hhv. 295.300 kr. eller 65.700 

kr. afhængig af om formue havde været overdraget ved arv eller som gave135. Grundet den korte 

tidshorisont kræver successions modellen ligeså mindre planlægning og kan f.eks. gøres hurtigt og 

effektivt ved sygdom i familien. Grundet den korte tidshorisont vil det alt andet end lige også være 

færre rådgiver omkostninger tilknyttet hvilke også gør sig gældende for fremtidig da der kun er et 

selskab at håndtere foruden familiens privatøkonomiske regnskaber.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
135 Min advokat: Arveafgift og boafgift. Internetadresse: https://www.minadvokat.dk/nyttig-viden/arveafgift-og-boafgift/  

https://www.minadvokat.dk/nyttig-viden/arveafgift-og-boafgift/
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5. Konklusion 
Vi har i opgaven ønsket at besvare vores problemstilling ”Hvorledes kan generationsskifte for F. 

Rengøring A/S udføres mest lønsomt ud fra de givne forudsætninger” med inddragelse af løsnings-

modeller, som vi har vurderet som de mest hensigtsmæssige med henblik på at gennemføre et gene-

rationsskifte i levende live herunder ovedragelse til et barn. Besvarelsen tager udgangspunkt i, at der 

kun er en modtager identificeret i personkredse: 

 A/B-modellen, inklusiv skattefri aktieombytning med bindende svar fra Skattestyrelsen iht. 

ABL § 36 stk. 1, pkt. 1  

 Skattemæssig succession iht. ABL § 34 inklusiv gaveelementer med berettigelse af fradrag 

for passivposten i medfør af KSL § 33 D.  

Modellerne er vurderet ud fra, at betingelserne er opfyldte for at kunne anvende ovennævnte modeller 

samt forudsætninger, som er ift. selskabets driftsaktivitet, antal af interesseparter i generationsskiftet, 

det selskabsretlige aspekt, tidsperspektivet, Frederik Frederiksens kapitalkrav samt Tom Frederiksens 

kompetence og økonomiske kunnen. 

Som tidligere nævnt er alle generationsskifter ikke ens, da det bl.a. afhænger af ovenstående samt 

valget af modellen. De centrale elementer/faktorer i casen er de manglende kompetencer samt likvi-

ditet, som Tom Frederiksen bestrider samt besidder. Henset til vores interessepart Tom Frederiksen 

er 23 år samt uden videre erfaring og uddannelse, vurderes det, at han ikke har samme erfaring og 

kompetence som sin far, Frederik Frederiksen, til at kunne videreføre selskabet på nuværende tids-

punkt. Derudover er Tom Frederiksens økonomiske kunnen begrænset, hvorfor han ikke besidder 

tilstrækkelig kapital til at kunne aftage selskabet til den aftalte overdragelsessum.  

A/B-modellen medvirker til, at der kompenseres for den manglende kompetence, som Tom Frederik-

sen besidder, da Frederik Frederiksen stadig vil være en del af selskabets ejerled igennem sin bestem-

mende indflydelse med A-aktier. Stemmerettighederne er lettere at bevare ved A/B-modellen end 

succession, hvilket bidrager til Frederik Frederiksen stadig eksisterende interesse for at medvirke til 

positive resultater. A-aktierne vil bestå indtil forlods udbytteretten er udbetalte, hvilket jf. afsnit 

[3.4.1.2] er efter tre år. Tom Frederiksen forventes på de tre år at blive inddraget i de selskabsretlige 

procedure, selskabets forretningsgange, drift og brancheindsigt igennem sparing med Frederik Fre-

deriksen. Dette tidsperspektiv sammenholdt med succession kan til sidesættes med en tilvejebringelse 
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af ekstra arbejdskraft og kompetence henset Frederik Frederiksens A-aktier. Succession vil i alle til-

fælde være den hurtigste form for at generationsskifte, da aktierne overdrages til Tom Frederiksen 

ved afståelsestidspunktet.  

Da tidsperspektivet ikke er fastsat i interesseparternes forventninger til generationsskiftet vurderes 

dette udelukkende væsentligt ud fra et rådgivers synspunkt, da den tre årige overdragelsesperiode 

kompenserer for Tom Frederiksens kompetencer, som er af afgørende betydning. Foranlediget af 

dette anses A/B-modellen for at være den bedste løsning for familien. 

Beskatningselementet i A/B-modellen er tilmed fordelagtigt henset til, at modellen giver mulighed 

for at generationsskifte mellem to holdingselskaber, hvorfor der ikke opstår personlig beskatning af 

en eventuel aktieavance ved afståelsen. I modsætning til succession hvor overdragelsen sker med 

personlig beskatning, opstår der ikke skattemæssige konsekvenser af aktieavancen i A/B modellen.  

Salget sker med tilbagekøb af A-aktierne mellem holding- og driftsselskab. Dette knæsat i bestem-

melserne om kapitalnedsættelse i medfør af SEL § 188, stk. 1, nr. 2. Herefter vil sønnen kunne tildeles 

majoritetsanparterne, da de aktier, som var indført med forlodsubytteret i vedtægterne ophører ved 

tilbagekøbet. Disse vil fremover ikke eksistere. 

Da finansieringen sker igennem selskabet, vil Tom Frederiksen jf. A/B-modellen ikke være forpligtet 

til at betale nogen former for omkostninger ifm. generationsskiftet.  Derudover vil den indskudte 

selskabskapital i Tom Frederiksens holdingselskab være fordret af en gave fra Frederik Frederiksen 

samt gaveafgiften afholdt af Frederik Frederiksen. Anparternes værdi i Frederik Frederiksens hol-

dingselskab finansieres igennem selskabet, da aktierne i driftsselskabet overføres til anpartsselskabet 

jf. ABL § 36, stk. 2 og stk. 6. Som erlæg herfor modtager Frederik Frederiksen anparter i holdingsel-

skabet. A/B-modellen anses igen som værende den mest hensigtsmæssige model, da beskatningen 

ikke påvirker personerne, men i stedet, vil afståelsen ske igennem selskabet, som finansierer genera-

tionsskiftet.  

Vi har i nedenstående tabel illustreret de centrale elementer i vores gennemførelse af generationsskif-

tet for i forbindelse med succession (fuldt gave element), succession (delvist gaveelement) og A/B-

modellen. Vores udgangspunkt er at belyse elementerne ud fra hvert løsningsforslag med Tom Fre-

deriksen gentstand for belysningen.   
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Succession - fuldt gave-

element 

Succession - delvist gaveele-

ment 
A/B-modellen 

Kapitalkrav [Ingen]  

Handelsværdi berigtiges 

af passivpost. Gaven 

samt gaveafgift afholdes 

af overdrager.  

[Mellem] 

Handelsværdien berigtiges af 

passivpost. Den delvise gave 

samt gaveafgiften afholdes af 

overdrager. Den resterende 

sum, som ikke overdrages i 

medfør af gaveelementet, be-

tales igennem finansiering 

med banklån.  

 

[Ingen] 

Kapitalkrav udgør alene 

aktierne samt stifteles-

omkostninger til nyt an-

partsselskab, som afhol-

des af faren (gaveafgif-

ten betales også). 

Beskatning [Mellem] 

Aktieavancen udskydes 

til tidspunktet, hvor 

modtageren afstår akti-

erne. 

 

[Mellem] 

Aktieavancen udskydes til 

tidspunktet, hvor modtageren 

afstår aktierne.  

[Ingen] 

Ingen beskatning ved 

overdragelse/erhvervelse 

af aktierne. 

Bestemmende 

indflydelse 

[Høj] 

Successionen gennemfø-

res med en overdragelse 

på 100% af aktiekapita-

len, hvorfor den bestem-

mende indflydelse over-

drages på afståelsestids-

punktet for aktierne. 

[Høj] 

Successionen gennemføres 

med en overdragelse på 

100% af aktiekapitalen, hvor-

for den bestemmende indfly-

delse overdrages på afståel-

sestidspunktet for aktierne. 

[Begrænset] 

A- og B-aktierne kan på-

lægges forskellige stem-

mer igennem vedtæg-

terne. 

Tabel Æ: Egen tilvirkning 

Succession fuldt samt delvist gaveelement:  

Gennemførelse af generationsskiftet med succession med fuldt gaveelement stiller alt andet lige intet 

kapitalkrav til Tom Frederiksen, da Frederik Frederiksen står for finansieringen af generationsskiftet 

ved gaveelement på 3.241.868 kr. med berigtigelse af passiveposten. Dertil vil gaveafgiften også 

betales af Frederik Frederiksen på 190.570 kr. uden dette betragtes som et gaveelement. Dog vil sagen 

være anderledes i forbindelse med delvist gaveelement, da Tom Frederiksen imødekommer krav på 

870.000 kr., som betales til Frederik Frederiksen. Deraf gives en gave på 2.306.168 kr. samt gaveaf-

gift på 138.370 kr., som afstås af Frederik Frederiksen.  

Beskatningen af aktieavancen vil afholdes af Tom Frederiksen, som modtager den udskudt skat, som 

er erlæg for aktierne. Den udskudte skat vil først skulle afstås, når Tom Frederiksen afstår aktierne i 

fremtiden.  

Tom Frederiksen vil få den fulde kontrol og deraf den bestemmende indflydelse i forbindelse med 

successionen, da aktierne overdrages med succession svarende til 100% af aktiekapitalen.  
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A/B-modellen: 

Der stilles ikke kapitalkrav til Tom Frederiksen i forbindelse med gennemførelsen i medfør af A/B-

modellen, da Frederik Frederiksen betaler stiftelsesomkostninger på 125.000 kr. Dette er det påly-

dende krav, som kræves for at etablere anpartsselskabet. 

Der foreligger som udgangspunkt ingen beskatning, da finansieringen af overdragelsen sker igennem 

holdingselskaberne. Derudover vil der ikke være skattemæssige konsekvenser for hverken Tom Fre-

deriksen som fysiks person, eller hans holdingselskab med forudsætning af forlodsbytten er beregnet 

og forrentet korrekt. Dette er knæsat af Skattestyrelsen jf. SKM2005.549.LR136. 

Den bestemmende indflydelse vil være begrænset henset til, at der i vedtægterne indføres A- og B-

aktier med forskelle tillæg af stemmerettigheder. Frederik Frederiksen vil igennem sine A-aktier be-

sidde majoriteten af stemmerne foranlediget af forlods udbytteretten. Tom Frederiksen afskrives så-

ledes den bestemmende indflydelse, som først overdrages, når forlods udbytterne er fuldt betalte.    

Det udledte resultat af problemstillingen, hvorledes generationsskiftet af F. Rengøring A/S kan gen-

nemføres mest lønsomt afstedkommer i A/B-modellen, som er belyst igennem analysen samt vurde-

ringen. Ud fra de nærværende cases forudsætninger er det mest fordelagtigt for selskabet og interes-

separterne at bibeholde Frederik Frederiksen som et passivt ejerled i F. Rengøring A/S. Dette med-

virker til, at han bevarer kontrollen og samtidig kan ved visse svære beslutninger kompensere Tom 

Frederiksen med sine mange års erfaringer. Tilmed er det omkostningsfrit for sønnen og tilnærmel-

sesvist også for faren at gennemføre generationsskiftet med A/B-modellen, da der ikke vil opstå skat-

temæssige konsekvenser. Generelt har overvejelserne været baseret på en smertefri overdragelse, 

hvor tidsperspektivet på 3-5 år anses for at være plausibelt ift. det fremlagte budget. Tidsperspektivet 

på de 3-5 år mod knap 1 år for succession som løsningsforlag vil betyde, at faren igennem sin kontrol 

vil modtage erlæg for afståelsen af aktierne ved driftsselskabets tilbagekøb samt udbytter henset til 

A-aktiernes forlods udbytteret, som er en mere lukrativt ovedragelses sammenholdt med succession. 

Budgettet indeholder positive resultater, som kan imødekomme forventningen om udlodning af ud-

bytterne samt den årlige forrentning.  

                                                           
136 Afgørelse fra SKAT: SKM2005.549.LR. 29.12.2005. Generationsskiftemodel - oprettelse af ny aktieklasse - vedtægtsændringer - 
Erstatter SKM2005.320.LR på grund af talfejl. Internetadresse: https://skat.dk/skat.aspx?oID=363870. 

https://skat.dk/skat.aspx?oID=363870


  Frederik Orthmann Bitsch 
  Frederik Smollerup Hansen 
 

Generationsskifte i familieejede virksomheder 

 

78 
af 89 

6. Perspektivering 
Den 29. marts 2017 har Skatteministeriet fremsat et lovforslag, L 183 (2016/17), om ændring af da-

værende satser for bo- og gaveafgifter ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder, hvilket ud-

mønter sig i en nedsættelse frem mod 2020137. Lovforslaget er vedtaget 2. juni 2017, og som nævnt 

frem mod 2020 skal fordre en gradvis årlig nedsættelse af bo- og gaveafgiften fra 15% til 5%. Dette 

skal medvirke til en lempelse af afgiften ved generationsskifte af familieejede erhvervsvirksomheder. 

Tiltaget anses både at være et mikroøkonomisk samt et makroøkonomisk tiltag, som har til hensigt at 

skabe øgede vækstmuligheder for både stat såvel som virksomhed. Nedsættelsen skal således med-

virke til en lempelse af trækkene på de økonomiske og menneskelige ressourcer i den henseende, at 

disse i stedet for kan udnyttes til vækst.  

Med udskrivning af et snarligt folketingsvalg, senest den 17. juni 2019, ønsker Socialdemokratiet at 

genindføre den oprindelige gaveafgift ved succession for familieejede virksomheder138. Dette vil na-

turligvis skabe en vis usikkerhed, da ændringen kan tilbageholde et eventuelt generationsskifte for at 

blive gennemført for en del familieejede virksomheder. En genindførsel af de historiske 15% foran-

lediget af en delvis dannet Socialdemokratisk regering vil potentielt medføre til afståelse til anden 

side. At interesseparter i familieejede virksomheder anser en genindførsel af arveafgiften som en reel 

trussel, herunder bestyrelsesformanden Peter Foss, er ikke unaturlig, da det vil modarbejde de makro-

økonomiske interesser set fra et samfundsmæssigt synspunkt. Som diskuteret igennem casen, vil det 

potentielt dræne de familieejede virksomheders kapital, hvorfor det vil medvirke til lavere investe-

ringer i beskæftigelsen samt samfundsøkonomien igennem investeringer. En afståelse af aktiekapita-

len til tredjemand vil medføre reduktion af kapitaldrænet i familiens økonomi. Afståelsen vil anses 

for at være mest fordelagtigt, men vil være et fravalg af generationsskifte og dermed også medføre, 

at familien mister kontrollen over selskabet. Ud fra et samfundsmæssigt perspektiv, vil det i værste 

fald medvirke til, at der går tabte investeringer samt beskæftigelse i Danmark, da en kapitalfond po-

tentielt kunne være aftageren. En udenlandsk kapitalfond vil ikke have samme nære relation til Dan-

mark, som en dansk familie med opvækst, uddannelse fra danske skoler og tilmed et afhængigheds-

forhold til Danmark. Derfor vil kapitalfonden muligvis overføre aktiviteterne til et land med lavere 

beskatning.  

                                                           
137 FT: Lovforslag: L 183 Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. Internetadresse:  
https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l183/index.htm  
138Littauer, Matias Ludvig: Business-overblik: Socialdemokratiet vil hæve skatten på generationsskifte i virksomheder. I: Berlingske. 
12.12.2018. Internetadresse: https://www.berlingske.dk/virksomheder/business-overblik-socialdemokratiet-vil-haeve-skatten-paa 

https://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l183/index.htm
https://www.berlingske.dk/virksomheder/business-overblik-socialdemokratiet-vil-haeve-skatten-paa
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Med afsæt i ovenstående problemstilling har vores hovedopgave således taget udgangspunkt i de 

skattemæssige konsekvenser for overdrager og erhverver ved succession samt selskab ved A/B-mo-

dellen. Vores case bygger på gennemførelse af et generationsskifte for et aktieselskab med ejerledet 

i levende live.  

Løsningsmodellerne lægger op til at udlede et generationsskifte ved belysning af de skattemæssige 

konsekvenser i forbindelse med brug af A/B-modellen i medfør af skattepligtig aktieombytning, ABL 

§ 36 stk. 1 og 2 samt succession i medfør af personkredsen knæsat i ABL § 34.  

Eftersom vores hovedopgave udelukkende tager udgangspunkt i ovennævnte to løsningsmodeller, har 

vi derfor valgt at afgrænse os fra resten af emnet ”generationsskifte”, hvorfor belysningen af øvrige 

løsningsforslag således må forstås som begrænsede.   

Hovedopgavens løsningsforslag er med forudsætning af, at det er den fulde aktiekapital, som det er 

hensigten, der på lang sigt overdrages til sønnen. En delvis overdragelse eller sågar overdragelse til 

flere interesseparter af aktiekapitalen kunne ligeledes være et interessant undersøgelsesspørgsmål at 

tage udgangspunkt i. Dette ville sandsynligvis og formentlig udlede andre resultater samt anfægte 

andre forudsætninger og ønsker for de involverede partner ved gennemførsel af et sådanne generati-

onsskifte.  

Der er inden for afhandlingen foretaget en analyse samt vurdering af de fremlagte regnskabsmæssige 

nøgletal samt interesseparternes ønsker, ift. vores valg af løsningsmodel, for at beskrive den mest 

retvisende gennemførelse af et generationsskifte for netop denne virksomhed. Således er kun en lille 

andel af emnet ”generationsskifte” anfægtet, hvorfor øvrige modeller ikke er inddraget i vores ana-

lyse. Modellerne er ikke vurderet hensigtsmæssige henset til vores belysning af casen og vores pro-

blemformulering samt undersøgelsesspørgsmål.  

I hovedopgavens vurdering af de anvendte løsningsmodeller foretages analysen udelukkende på bag-

grund af de udledte løsninger og resultater. Disse er vurderet ud fra konsensus blandt interesseparterne 

om at videreføre selskabet i familiens interesse om familien som det fremtidige ejerled.  

Gennemgående har hovedopgaven medført en del yderligere overvejelser samt rejste flere undersø-

gelsesspørgsmål, som har givet anledning til belysning. De mange undersøgelsesspørgsmål er dog 

udelukket fra opgaven, da vi har valgt at fokusere på en gennemgribende og illustrativ analyse af 

casen med henblik på at præsentere de løsningsforslags-resultater, som vi igennem vores analyse har 

vurderet mest fordelagtige for interesseparterne. 
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Bilag 
 

Bilag 1 – Organisationsstruktur i F. Rengøring A/S før omstrukturering 
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Bilag 2 – Forretningsmæssig status 

    

     

 Forretningsmæssig status Kritisk Acceptabel God 

1 Stabil kundegruppe, kundebase  

  
 

    

2 Stabile markedsefterspørgselsforhold  

  
 

    

3 Stærke produkter, serviceydelser med 
dokumenteret væksrate 

 
     

4 Afbalanceteret "sortiment", kombina-
tion af modne og nye produkter 

 
     

5 Konkurrence- og position på nøglekun-
der og nøgleprodukter  

     

6 Sikkert leverancesystem – kvalitet, 
præcision – fra leverandør via organi- 
satoriske afdelinger til kunden 

 

  
 

    

7 Kompetente (fagligt) personer på alle  
kritiske områder 

 
     

8 Alle nøglepersoner kender virksomhe-
dens og egne mål og er motiveret for at 
nå dem 

 

 

 

    

9 Forretningsorienteret ledelsesinforma-
tion på alle kritiske faktorer, lønsom- 
hed, produktivitet, kapacitets- 
udnyttelse 

 
     

10 Distribueret information og leder- 
gruppeaktivitet omkring budgetter, 
handlingsplaner og ændringer 
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Bilag 3 – F. Rengøring A/S resultatopgørelse for de tre forgange år op til generationsskiftet 
 

 År 1 År 2 År 3 

      

Nettoomsætning 10.895.485 12.325.850 11.235.975 

Vareforbrug -714.747 -1.076.245 -898.878 

Andre eksterne omkostninger -456.173 -435.236 -151.180 

Bruttofortjeneste 9.724.565 10.814.369 10.185.917 

      

Personaleomkostninger -8.849.742 -9.130.761 -8.799.875 

Af- og nedskrivninger -401.409 -405.765 -412.496 

Andre driftsomkostninger -35.643 -67.184 -72.397 

Resultat før finansielle poster 437.771 1.210.659 901.149 

      

Finansielle indtægter 5.265.051 2.710.163 847.464 

Finansielle omkostninger 0 0 -136.395 

Resultat før skat 5.702.822 3.920.822 1.612.218 
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Bilag 4 – F. Rengøring A/S balance for værdiansættelsesåret 
 

 År 3 

Andre anlæg, driftsmaterial og inventar 600.308 

    

Anlægsaktiver i alt 600.308 

    

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 1.362.945 

Andre tilgodehavender 931.202 

Periodeafgrænsningsposter 93.489 

Likvider beholdning 1.567.841 

Omsætningsktiver i alt 3.955.477 

    

Aktiver i alt 4.555.785 

    

Aktiekapital 500.000 

Overført resultat 1.144.369 

Egenkapital i alt 1.644.369 

    

Udskudt skat 53.653 

Hensatte forpligtelser i alt 53.653 

    

Leverandører af varer og tjenesteydelser 221.091 

Skyldig selskabetsskat 618.517 

Anden gæld 2.018.155 

Gældsforpligtelser i alt 2.857.763 

    

Passiver i alt 4.555.785 
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Bilag 5 – Budget for treårig periode 

 År 1 År 2 År 3 

Nettoomsætning 12.049.729 11.582.182 14.007.892 

Vareforbrug -1.028.638 -872.946 -1.276.124 

Andre driftsindtægter 15.609 0 102.000 

Andre eksterne omkostninger -850.783 -1.061.466 -1.111.016 

Bruttofortjeneste 10.185.917 9.647.770 11.722.752 

      

Personaleomkostninger -8.799.875 -8.192.721 -9.297.135 

Af- og nedskrivninger -412.496 -365.171 -312.273 

Andre driftsomkostninger -72.397 -52.977 0 

Resultat før finansielle poster 901.149 1.036.901 2.113.344 

      

Finansielle indtægter 847.464 180.926 0 

Finansielle omkostninger -136.395 -189.014 -37.138 

Resultat før skat 1.612.218 1.028.813 2.076.206 

      

Skat af årets resultat -346.682 -251.521 -743.679 

Årets resultat 1.265.536 777.292 1.332.527 

      

Andre anlæg, driftsmaterial og inventar 2.804.309 615.551 877.593 

Anlægsaktiver i alt 2.804.309 615.551 877.593 

      

Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser 1.279.672 1.497.855 2.316.554 

Igangværende arbejder for fremmed regning 294.087 294.815 302.954 

Tilgodehavende selskabsskat 0 268.723 0 

Andre tilgodehavender 17.254 61.150 36.050 

Periodeafgrænsningsposter 93.489 162.891 159.691 

Likvider beholdning 3.410.167 1.965.754 2.463.095 

Omsætningsktiver i alt 5.094.669 4.251.188 5.278.344 

      

Aktiver i alt 7.898.978 4.866.739 6.155.937 

      

Selskabskapital 500.000 500.000 500.000 

Overført resultat -1.022.345 421.364 133.891 

Foreslået udbytte for regnskabsåret 1.150.000 1.000.000 1.646.017 

Egenkapital i alt 627.655 1.921.364 2.279.908 

      

Udskudt skat 53.653 11.133 27.318 

Hensatte forpligtelser i alt 53.653 11.133 27.318 

      

Leverandører af varer og tjenesteydelser 118.227 276.033 141.770 

Gæld til tilknyttede virksomheder 4.567.593 684.913 966.556 

Skyldig selskabetsskat 672.663 276.878 735.649 

Anden gæld 1.859.187 1.696.418 2.004.736 

Gældsforpligtelser i alt 7.217.670 2.934.242 3.848.711 

      

Passiver i alt 7.898.978 4.866.739 6.155.937 
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Bilag 6 – F. Rengøring A/S banklån ved succession med delvist gaveelement  
 

Annuitetslån   
   

Hovedstol                         870.000  
   

Rente årlig 4,0 % 
   

Annuitet                         107.263  
   

År                                    10  
   

 

 
    

Termin 

År 

Restgæld primo 

DKK 

Afdrag 

DKK 

Rente 

% 

Ydelse 

DKK 

1                 870.000                 72.463                34.800    107.263  

2                 797.537                 75.362                31.901    107.263  

3                 722.175                 78.376                28.887    107.263  

4                 643.799                 81.511                25.752    107.263  

5                 562.288                 84.772                22.492    107.263  

6                 477.516                 88.162                19.101    107.263  

7                 389.354                 91.689                15.574    107.263  

8                 297.665                 95.357                11.907    107.263  

9                 202.308                 99.171                  8.092    107.263  

10                 103.138               103.138                  4.126    107.263  

 


