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Side 2 Jens Skovby, statsautoriseret revisor

Brug nu 
din revisor
- og brug din revisor rigtigt!

Når man køber ind i en forretning, vil man gerne betale for 
en vare, man kan have glæde af bagefter. Man forventer, at 
de nyindkøbte agurker er gode og kan spises uden ubeha-
gelige overraskelser, og man forventer, at der ikke er hul i 
de nyindkøbte sokker.

Nogle gange får man måske købt noget, man ikke umiddel-
bart havde brug for – men det står så på hylden, til behovet 
opstår.

Vi driver også en forretning på vores revisionskontor. Vi 
kalder det et revisionskontor, idet vores altoverskyggende 
kerneydelse oprindeligt var revision af årsrapporter – men vi 
beskæftiger os med meget andet end revision.

Spørger vi midt under familiemiddagen vores borddame/
bordherre om vedkommendes opfattelse af, hvad en revisor 
laver, får man ofte svaret: Skat, selvangivelser og regnska-
ber.

Det er ikke et forkert svar – men det er langt fra et dækken-
de svar. I vores uddannelse indgår mange grundelementer, 
og skal vi opremse nogle af de kerneydelser, vi som reviso-
rer beskæftiger os med, er det – blandt andet som følge af 
lovgivning og sædvane – følgende:   

Revision

Vi har en rolle, der udspringer af lovgivningen, og som 
i stort omfang er ens over det meste af verden. Denne 
rolle er, at vi som uafhængige fagfolk udfører revision af 
regnskaber for selskaber, fonde, foreninger, institutioner 
og meget andet. Rollen medfører, at vi afgiver en revisions-
påtegning på det pågældende regnskab.

Herved står vi inde for, at regnskabet er opstillet korrekt i 
henhold til lovgivningen, og at det giver et såkaldt retvisen-
de billede af den virksomhed eller lignende, vi har revideret.
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Side 3

Brug nu 
din revisor
- og brug din revisor rigtigt!

Regnskab

Regnskabslovgivningen er uhyre kompleks og udvikler sig 
hele tiden, også internationalt. Her er vi under indflydelse 
fra EU og resten af verden. Vi kender dels alle regnskabs-
reglerne og kan rådgive om kundernes regnskabsaflæg-
gelse, dels kan vi hjælpe vores kunder med at opstille et 
korrekt regnskab på baggrund af disses bogholderi.

Skat

Hvis vi kalder regnskabslovgivningen for kompleks, falder 
skattelovgivningen nærmest uden for kategori. Den er et 
kludetæppe, der er opstået som følge af, at man godt kan 
lovgive på området, men at man efterfølgende er nødt til at 
lave reparationer og ændringer af lovgivningen på grund af 
såvel utilsigtede konsekvenser som uovervejede forhold. 

Driftsøkonomi

Som en følge af de andre ydelser, vi leverer til vores kun-
der, kan vi ofte være behjælpelige med assistance med 
interne analyser og regnskaber samt kalkulationer. En stor 
del af dette arbejde forsynes med en erklæring fra os om 
den assistance, vi har lavet – og om den sikkerhed, der er 
for tallenes og konklusionernes rigtighed. 

Her afgiver vi mange forskellige former for erklæringer, der 
spænder fra simpel assistance med talbehandling og opstil-
ling over erklæringer med begrænset sikkerhed til erklærin-
ger med høj grad af sikkerhed.

Alt det andet

Vi fortæller ofte om, at vi har en af de længste og bredeste 
uddannelser – og vi vil også gerne fortælle om, hvad vi så 
kan bruges til. Noget af dette omtaler vi længere omme i 
FACIT på side 8-9, og vi håber, du kan bruge nogle af vores 
ydelser. Derudover starter vi en artikelrække, hvor vores as-
sistance på de forskellige områder uddybes - første artikel 
finder du på side 10-11.

Hos os betaler man også for en vare – og man betaler for 
en vare, der har været underlagt kvalitetskontrol inden le-
veringen. Dermed skulle vi gerne undgå at levere hullede 
sokker, og vi skulle gerne være sikre på, at agurkerne har 
den perfekte krumning.

Alt dette kræver, at vi er enige om baggrunden for vores ar-
bejde, at vi får de nødvendige oplysninger, og at vi afstem-
mer forventningerne til hinanden. På den måde sikrer vi et 
godt samarbejde og førsteklasses varer til den rigtige pris.

Vi har - som det ses - mange varer på hylderne. Impulskøb 
oplever vi trods alt sjældent!
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Side 4

Når revisor 
kommunikerer
Lovgivningen for revisors rapportering og årsregnskabsloven er ændret

Lars Hjort Frederiksen, statsautoriseret revisor

Revisionspåtegningen starter nu med konklusionen, hvor-
efter grundlaget for konklusionen er angivet.

Det betyder, at eventuelle forbehold nu er signaleret alle-
rede i overskriften over konklusionen og indeholdt direkte 
i afsnittet om grundlaget for konklusionen.

Fremhævelser

Forbehold er uændret revisors mulighed for at påpege al-
vorlige fejl eller mangler i årsrapporten, og et forbehold vil 
altid medføre en anderledes formulering af konklusionen.

Mindre alvorlige forhold, der ikke påvirker vores konklusion, 
har tidligere været anført som ”supplerende oplysninger”. 
Disse oplysninger skifter nu navn til ”fremhævelser”, men 
indholdet er stort set det samme.

Særlige rapporteringsforpligtelser, herunder om vi er stødt 
på dispositioner, der kan medføre et ledelsesansvar, skal 
fremover angives med en konkret tilpasset overskrift.

Usikkerhed om fortsat drift blev tidligere præsenteret som 
en supplerende oplysning. Området har nu fået sit helt eget 
afsnit umiddelbart efter grundlaget for konklusionen. Afsnit-
tet medtages naturligvis ikke, hvis virksomheden trives i 
bedste velgående.

Revisors omtale af usikkerhed om fortsat drift er et væ-
sentligt emne, så det giver god mening at fremhæve det 
særskilt. Det skal dog bemærkes, at usikkerhed om fortsat 
drift ikke nødvendigvis er kritisk. Hvis vi vurderer, at virk-

I 2016 blev både revisorloven og årsregnskabsloven æn-
dret, og det medfører en del justeringer i de årsrapporter, 
der aflægges i dette forår.

Der er tale om en lang række ændringer, som ikke har den 
store betydning for hovedparten af danske selskaber. For 
nogle få vil ændringerne imidlertid have omfattende konse-
kvenser for præsentationen af årets resultat og egenkapital.

Ændringerne i årsregnskabsloven er primært en følge af en 
yderligere tilpasning til et nyt regnskabsdirektiv, og det vil 
føre alt for vidt at redegøre for striben af ændringer i nær-
værende artikel.

Som din revisor er vi garant for de nødvendige ændringer i 
netop dit regnskab, og indebærer reglerne nye muligheder 
– eller begrænsninger – vil vi informere dig herom.

Revisors erklæring på årsrapporten

Når en revisor er færdig med sine undersøgelser af årsrap-
porten, skal han afgive en erklæring. Det vil være én af 
følgende fire erklæringstyper:

• Revisionspåtegning
• Erklæring om udvidet gennemgang
• Erklæring om review
• Erklæring om opstilling af finansielle oplysninger

De tre sidstnævnte erklæringer fortsætter en periode end-
nu i uændret form for så vidt angår opbygning og række-
følge. Derimod er revisionspåtegningen ”vendt på hovedet”.
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Side 5

somheden ikke kan fortsætte driften til udgangen af det igangværende 
regnskabsår, vil vi i stedet tage forbehold og afgive en afkræftende 
konklusion.

Rapportering til ledelsen fra revisor

Reglerne om revisors rapportering er ændret i forbindelse med den nye 
revisorlov, der blev vedtaget i juni 2016.

Tidligere var det et krav, at revisor førte en revisionsprotokol, men 
revisionsprotokollen er nu alene et krav ved revision af meget store 
virksomheder.

Vi skal dog fortsat rapportere en række forhold til ledelsen, når revi-
sionen er afsluttet, så afskaffelsen af revisionsprotokollen er alene en 
opblødning af meddelelsesformen.

Nogle revisionsfirmaer har derfor valgt at fastholde revisionsproto-
kollen ved alle revisioner, mens andre er gået over til at fremsende 
”ledelsesbreve” eller ”management letters”. Det er altså alene et 
spørgsmål om forskellig indpakning, for indholdet er det samme.

Vi skal rapportere om følgende emner til ledelsen:

• Mistanke om eller konstaterede besvigelser
• Manglende overholdelse af love og øvrig regulering
• Betydelige mangler i virksomhedens interne kontrolmiljø
• Ikke-korrigerede fejl og deres indvirkning på regnskabet
• Manglende samarbejdsvilje fra ledelsens side
• Væsentlige fejl i primobalancen
• Usædvanlige transaktioner med nærtstående parter
• Relevante begivenheder efter balancedagen
• Usikkerhed om fortsat drift
• Forbehold og fremhævelser i revisionspåtegningen

Nogle af punkterne vil ikke være at finde i vores rapportering, alene 
af den grund at der ikke er noget at fortælle. Andre punkter vil altid 
fremgå, fordi oplysning om resultatet af revisionen vurderes at være 
relevant, uanset om vi fandt gode eller dårlige forhold.

Som revisorer har vi i øvrigt også pligt til at informere ledelsen om 
væsentlige opdagelser i forbindelse med de andre erklæringstyper, 
men her er rammerne for rapporteringen mindre formalistiske, og 
der er ikke nogen faste områder, der altid skal rapporteres.

Hvad betyder det så for virksomhederne?

Det ærlige svar må være: Næppe ret meget.

Ud over den omvendte rækkefølge i revisionspåtegningen er den des-
værre også blevet betydeligt længere, og læsevenlighed synes ikke 
at have været et succeskriterium. Man kan dog glæde sig over, at det 
væsentligste – nemlig konklusionen – kommer først, og hvis denne er 
positiv, indeholder årsrapporten ingen væsentlige fejl eller mangler.

De ændrede regler fører forhåbentligt til, at den øvrige rapportering fra 
os bliver mere læseværdig, idet mængden af standardsnak vil være 
reduceret.
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Side 6

Nye regler for 
sommerhusejere
Lempelser betyder nye muligheder for sommerhusejere, men også nye risici

Aage Brink Thomsen, statsautoriseret revisor

Planlovens regler om naturbeskyttelse indeholder lovbe-
stemte grænser for, hvor mange uger om året sommerhuse 
må anvendes. Der er en lempelse af loven på vej, som 
medfører, at huset må anvendes mere end tidligere. Samti-
dig lempes beskatningen, idet bundfradraget for lejeindtæg-
terne øges, når udlejningen foregår gennem et bureau.

Reglerne for pensionisters adgang til at anvende sommer-
huset til helårsbeboelse lempes også. Det er pensionisterne 
givetvis glade for, men for pensionister med bopæl i udlan-
det medfører lempelsen større risiko for dobbeltbeskatning, 
idet de kan blive fuldt skattepligtige i Danmark.

Sådan er reglerne i dag

Planloven giver mulighed for, at man i sommerhalvåret må 
anvende sit sommerhus ubegrænset. I vinterhalvåret, der 
omfatter perioden 1. oktober til 31. marts, må sommerhuset 
ikke anvendes til overnatning, ”bortset fra kortvarige ferie-
ophold mv.” 

Kortvarige ophold bliver fortolket relativt restriktivt af Plan-
styrelsen og betyder i praksis, at et sommerhus ind imellem 
skal stå tomt. Mange bureauer styrer udlejningskalenderen 
således, at huset ikke bliver anvendt mere end 90 nætter i 
vinterhalvåret og sikrer, at det ind imellem er tomt en uge ad 
gangen. 

De kommende regler

Lempelsen af planloven medfører en reduktion af den pe-
riode, hvor man ikke må anvende huset ubegrænset. 

Fremover gælder begrænsningen i perioden 1. november 
til 28./29. februar. Perioden med ubegrænset anvendelse 
bliver således udvidet med to måneder, nemlig oktober og 
marts.

Lempelsen af planloven og den planlagte forhøjelse af 
bundfradraget i ligningsloven giver sommerhusejere mu-
lighed for at udleje et sommerhus mere end før og dermed 
optimere økonomien.

Mange husejere anvender den såkaldte 40 %-regel, hvor-
efter man betaler skat af bruttoindtægten reduceret med 
nogle standardfradrag. De nye regler betyder, at bundfra-
draget forøges.

Bruttolejeindtægt inkl. el og varme m.m., fx 100.000 kr.
Bundfradrag, anslået nyt 2017-niveau -26.500 kr.
40 % nedslag (100.000 - 26.500 kr.) * 40 % -29.400 kr.

Nettokapitalindkomst 44.100 kr.

Idet skattesatsen for kapitalindkomst er ca. 30-42 %, er der 
tale om en meget lav effektiv skattesats ved udlejning af 
sommerhuse.
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Side 7

Når man anvender 40 %-reglen, skal man betale ejendoms-
værdiskat af huset for hele året, selv om det er udlejet i 
nogle perioder og dermed ikke står til rådighed for ejeren. 
Der forhandles i Folketinget om en mulig lempelse af bereg-
ningsgrundlaget og satsen for lejeværdiskat, men en omtale 
heraf må vente til et senere nummer af FACIT.

Pensionistreglen

Lempelsen af pensionisters mulighed for at anvende som-
merhuset til helårsbeboelse betyder, at den hidtidige regel 
om, at en pensionist skal have ejet huset i 8 år for at måtte 
anvende det til helårsbeboelse, bliver afløst af en regel om, 
at pensionisten skal have ejet huset i 1 år.

En ægtefælle, samlever eller nærtbeslægtet har ret til at 
bebo sommerhuset sammen med pensionisten. Dør pen-
sionisten, mens de bor sammen i huset, må ægtefællen, 
samleveren eller slægtningen blive boende.

For pensionister bosiddende i udlandet betyder lempelsen 
en forøgelse af risikoen for, at der indtræder fuld skattepligt. 
Det skyldes, at tilflyttere bliver fuldt skattepligtige til Dan-
mark, hvis de enten tager bopæl i Danmark eller opholder 
sig i Danmark i mere end 6 måneder (inkl. korte ferier i 
udlandet).

Man kan godt købe en helårsbolig uden at blive skatteplig-
tig. Skattepligten indtræder, hvis man tager ophold i boligen. 

Efter lovgivningen tæller kortvarige ophold på grund af ferie 
eller lignende ikke som ophold. Efter praksis indtræder skat-
tepligten, hvis ”ferieopholdet” varer mere end 3 måneder i 
sammenhæng eller mere end 180 dage inden for et år.

Hvis man erhverver bolig her i landet og tager ophold på 
grund af arbejde, indtræder skattepligten fra den dag, man 
tager ophold i landet. Praksis er, at arbejdet her i landet 
skal have en vis løbende/varig karakter, men der er tale om 
meget kort varighed.

En pensionist, der har ret til at anvende sit sommerhus som 
helårsbolig, er i princippet omfattet af ovenstående regler. 
Selv om pensionisten også har bolig og bopæl i et andet 
land, kan der således opstå fuld skattepligt i Danmark. 
SKAT vil dog foretage en konkret vurdering i det enkelte til-
fælde, idet der især vil blive lagt vægt på, om sommerhuset 
er velegnet til helårsbeboelse. 

Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler med ca. 80 
lande. Formålet med disse er at fordele beskatningsretten 
mellem landene, således at skatteyderen ikke kommer til at 
betale skat i to lande af den samme indkomst. 

Desværre har Danmark ikke nogen dobbeltbeskatnings-
overenskomst med to af de mest populære bopælslande for 
pensionister – nemlig Frankrig og Spanien. Det betyder, at 
personer, der bor i et af de 2 lande, har en større risiko for 
at blive dobbeltbeskattet end borgere, der bor i et ”overens-
komstland”.
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Side 8

Her er noget af 
menukortet!
Jens Skovby, statsautoriseret revisor

Vi omtalte side 2-3, at vi kan levere meget andet end 
de traditionelle ydelser til vores kunder. På vores kerne-
områder har vi egne afdelinger med flere eksperter, der har 
specialiseret sig i revision, regnskab, bogføring og skat. 
På andre områder har vi, eksempelvis via vores netværk 
RevisorGruppen Danmark, adgang til eksperter på særlige 
områder. Det betyder, at vi kan kvalitetssikre vores svar.

Lad os være så beskedne at nævne nogle af de ydelser, 
vi er gode til:

Generationsskifte

Alle virksomheder kommer frem til den dag, hvor der skal 
skiftes ud i indehaverkredsen eller i den daglige ledelse. 
Selv på det mere personlige plan kan der være behov for at 
planlægge et generationsskifte.

En af udfordringerne er, at det en skønne dag pludselig er 
for sent at gøre noget. Uventede begivenheder som eksem-
pelvis sygdom eller dødsfald kan medføre, at der pludselig 
ikke er ret mange måder at løse generationsskiftet på.

Her kan vi være behjælpelige med på forhånd at rådgive 
om muligheder og om at sikre sig bedst muligt mod de 
uventede begivenheder. Det kan involvere skat, arveafgif-
ter, aktieoverdragelser, fondsdannelser, testamenter og så 
videre.

Moms og afgifter

Dette område fylder mere og mere i hverdagen for de fleste. 
Der er stort set moms på alting, men reglerne er ikke altid 
lige nemme at finde rundt i. Herudover er der afgifter på alt 
fra elektricitet til ispinde, og her kan vi ofte ved en gennem-
gang finde fejl i behandlingen af disse afgifter. 

Vi har inden for vores netværk eksperter, der kan hjælpe 
– og de finder ofte store besparelser for vores kunder.

Informationsteknologi

Den teknologiske udvikling tager mere og mere fart. For 
kort tid siden var en selvkørende bil et fata morgana – i dag 
er det en mulighed. Om det så er en god mulighed skal 
være usagt. Der tales meget om robotternes indtog, og vi 
skal bare se ned på gulvet på plejehjemmet eller i restau-
ranten – for der futter en ubemandet støvsuger rundt, mens 
en ubemandet plæneklipper hugger løs på de udendørs 
gevækster.

Denne teknologi udvikler sig på mange områder og medfø-
rer mange uventede problemstillinger – lad os bare nævne 
persondatalovgivningen eller hvidvaskreglerne. Vi har vores 
egne IT-eksperter, der har en særlig uddannelse og kan 
hjælpe med at afdække og løse problemerne.

Rapportering om andet end tal

Det bliver mere og mere almindeligt, at virksomheder frivil-
ligt eller tvungent skal oplyse om miljøpåvirkning, sociale 
forhold, bæredygtighed og lignende – selv kønskvotering i 
bestyrelser skal i visse tilfælde omtales. 

Vi kan hjælpe med systemer til datafangst, og vi kan hjælpe 
med databehandlingen og med rapporteringen heraf. Vi kan 
om ønsket også erklære os om denne form for rapportering 
– uanset om den sker i årsregnskabet eller særskilt.

Pensionsforhold

Der tales blandt lovgivere meget om pensionsalder, efter-
løn, frivillige pensionsopsparinger og folkepension. De 
fleste må erkende, at det kan være svært at finansiere en 
tilværelse med folkepensionens grundbeløb, når man fort-
sat ikke føler sig bundet til sin slidte lænestol hele tiden, 
men gerne vil fortsætte et aktivt liv – nu bare med fritiden 
som heltidsbeskæftigelse.
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Side 11

Der er mange fordele og ulemper ved de forskellige pensionsmulig-
heder, der findes for såvel lønmodtagere som erhvervsdrivende. 
Vi kender vores kunder, vi kender deres økonomi – og vi kender 
også deres indstilling til pensionisttilværelsen. Derfor kan vi hjælpe 
med at finde de rigtige pensionsordninger – og gøre det i tide, så 
pensionen også rækker til sin tid.

Drift af virksomheden

• Tjener du i din virksomhed de penge, du bør tjene? 
• Hænger din likviditet sammen? 
• Klarer du dig bedre – eller dårligere – end andre virksomheder    

i din branche? 
• Kan det betale sig at skifte dit produktionsudstyr ud med nyt? 
• Har du de rigtige salgskanaler? 
• Hvordan får du fat i de rigtige medarbejdere? 
• Burde du starte eksport op? 
• Har du problemer med din bank? 
• Hvordan finansierer du din nye fabrikshal? 
• Er der muligheder for tilskud fra fx EU eller et dansk ministeri-

ums puljer?

Du kan selv fortsætte listen – den er lang. Fælles for alle spørgs-
målene er, at du kan hente hjælp hos din revisor, der enten selv 
kan løse problemstillingen eller bringe dig i forbindelse med det 
menneske, der kan.

Hvis det er lige ved at gå galt

Uanset dygtighed og god forretningsmoral kan man uforvarende 
komme i en økonomisk klemme, der kan medføre, at virksomheden 
må lukke. 

Har man mulighed for at imødegå problemerne rettidigt, er dette 
naturligvis at foretrække. Der kan vi assistere med rådgivning og 
vejledning.

Skulle det gå galt, har vi ekspertisen i akkorder, rekonstruktioner og 
gældssaneringer. Dette kan ofte være en fordel frem for en egentlig 
konkurs, hvor skyldneren fuldstændig mister kontrollen over virk-
somheden.

Alt det andet

Mange ydelser vil vi kun nævne i punktform – arveforhold, budget-
tering, kontrakter om samhandel, selskabsretlige forhold, særlige 
erklæringer, tilskudsregnskaber, rådgivning generelt … meget af 
det handler om, at du har en revisor, du kan betro alt og stole på. 
I rådgivningsforhold er vi din rådgiver i modsætning til de situatio-
ner, hvor vi som offentlighedens tillidsrepræsentant som uafhængi-
ge revisorer udtaler os om dit regnskab i fx en revisionspåtegning.

Vores menukort er meget længere – faktisk kan man kun finde be-
grænsninger ved at spørge. Hvis vi møder en problemstilling, hvor 
vi ikke har den fornødne viden, siger vi det nemlig – men samtidig 
har vi også kontakter inden for andre brancher, hvor vi kan hente 
hjælp til dig. 

Kort sagt – ring eller skriv – eller mød op. Vi kan hjælpe med meget 
mere, end du tror!
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Generationsskifte
Den første artikel i en række, der beskriver vores ydelser

Side 10 Jens Skovby, statsautoriseret revisor

Flere steder i dette nummer af FACIT omtaler vi nogle af 
de ydelser, vi kan levere til vores kunder. I de kommende 
numre vil vi bredt beskrive nogle af disse ydelser nærmere, 
og allerede i dette nummer tager vi fat på det første emne.

Det anses normalt for relativt sikkert, at mennesket har en 
livscyklus, der starter med fødsel og uvægerligt slutter med 
død på et senere tidspunkt.

Lidt anderledes stiller det sig med eksempelvis selskaber, 
der jo ikke fysisk kan afgå ved døden – økonomisk kan de 
sagtens - men bag et selskab gemmer der sig for det meste 
levende væsener, der så igen vil være døde en skønne 
dag.

Mange mennesker ønsker ikke at tale om døden, og det 
er da heller ikke udgangspunktet for denne artikel. Her er 
udgangspunktet, at opgaven med generationsskifte sker, 
mens personen fortsat er i live.

Hvorfor allerede nu?

Dette gode spørgsmål stilles vi ofte af vores kunder, når vi 
bringer talen hen på generationsskifte. Svaret kan være, 
at det allerede nu vil være en fordel at have i hvert tilfælde 
nogle overordnede retningslinjer på plads – og som bekendt 

har ingen en garanti for at opnå en bestemt alder. Det kan 
løse tagsten, sygdom og andre ukontrollable begivenheder 
ændre på lige pludselig.

Når vi taler om generationsskifte, er det således for at sikre, 
at et uventet dødsfald ikke medfører, at generationsskiftet 
ikke kan gennemføres i overensstemmelse med ønskerne 
herom – eller at det bliver nødvendigt at bruge en metode, 
der ikke er helt så god som den metode, der kunne være 
anvendt i levende live.

Generelle udfordringer

I Danmark er det fortsat meget almindeligt, at man driver 
en virksomhed i personligt regi. Mange håndværksvirksom-
heder og butikker drives på denne måde, og indehaveren 
er oftest fuldt engageret i forretningens daglige drift.

Anvender vi den flyvske tagsten som eksempel, vil vi gen-
nemgå konsekvenserne heraf for vores kunde:

• Hvad vil der i tilfælde af en fuldtræffer ske med din for-
retning? 

• Kan og vil nogen i din allernærmeste familie drive den 
videre? 
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Side 11

• Skal den sælges, og kan den overhovedet sælges – ek-
sempelvis, hvis du er nøglepersonen i virksomheden?

• Er din familie dækket ordentligt ind, hvis du møder tag-
stenen? 

• Er der likviditet til stede her og nu til den videre drift?

• Og hvis ikke – hvad så?

I den sidste ende skal du også som virksomhedsejer gøre 
op med dig selv, om din forretning skal forsvinde sammen 
med dig, eller om du forinden vil sikre, at den drives videre 
af andre. Sagt på en anden måde:

• Skal du sælge den på et tidspunkt?
• Skal den bare gå i arv til den førstefødte?
• Eller hvad har du tænkt dig?

Der er også andre overvejelser:

• Kan du eksistere for de midler, der kommer frem ved et 
salg – uanset om salget sker til familie eller fremmede? 

• Skal du løbende sikre dig en fornuftig pension ved at ud-
nytte de muligheder, du har for selv at spare op allerede 
nu?

Hvis du mener, din forretning skal overgå til dine børn, er 
det en god ide, at du – inden tiden er inde – har spurgt, 
om de overhovedet er interesserede:

• I gamle dage gik gården i arv til først fødte drengebarn 
 – men hvad nu, hvis han nu hellere vil være revisor?

• Skal du allerede nu overveje at involvere dit barn som 
medejer af forretningen, hvis interessen er til stede?

• Hvad betyder det for økonomi, skat og arveforhold?

Særligt, hvis virksomheden er 
i selskabsform

Du kan eje din virksomhed gennem et selskab – alene eller 
sammen med andre aktionærer. Her tager vi for nemheds 
skyld udgangspunkt i situationen, hvor du selv ejer alle 
aktierne.

Overvejelserne skal i lighed med den personligt ejede virk-
somhed ske i tide – for her er der også ulemper forbundet 
med at vente så længe, at du ikke længere har indflydelse 
på løsningen af opgaven.

Umiddelbart kan det i nogle situationer være lettere at 
generationsskifte et selskab end en personligt ejet virksom-
hed. Det kan give andre problemstillinger, og dem skal du 
også tage stilling til.

Aktierne i dit selskab behøver ikke at gå til én arving, 
men kan relativt enkelt fordeles mellem dine børn, tilflyde 
din ægtefælle – eller en kombination. Aktierne kan også 
overdrages i levende live, helt eller delvist. 

Forskellen til den personligt ejede virksomhed er oftest, at 
arvingerne ikke nødvendigvis behøver at tage del i virksom-
heden – de kan for eksempel ansætte en ”fremmed” direk-
tør, de kan udøve kontrol gennem bestyrelsen i selskabet, 
og de kan alliere sig med eksterne bestyrelsesmedlemmer.

Endelig kan du bestemme, at dine aktier skal sælges til 
eksempelvis andre selskaber, der måtte ønske at købe ak-
tierne i din virksomhed. Dette er ofte nemmere end at over-
drage de enkelte aktiver i en personligt ejet virksomhed.

Under alle omstændigheder

Vi anbefaler meget kraftigt, at du tager en snak med 
os om generationsskifte og dine muligheder for at 
forberede en optimal løsning i god tid. Vi har set 
mange ulykkelige tilfælde, og vi vil gerne hjælpe 
dig med at undgå at komme i lignende situationer.

Som allerede nævnt er det et følsomt emne for mange, 
og derfor er det en god ide at vende problemstillingen 
med os. Vi kender din økonomi og dine familieforhold, og 
vi kender til alle de andre aspekter inden for økonomi, skat, 
pension, finansiering, selskabsret, arveret og så videre.

Det er jo rart at se frem til en sorgløs pensionisttilværelse, 
hvor ens livsværk lever videre, og alle er tilfredse – og at 
vide, at skulle tagstenen ramme, er de efterladte sikrede i 
alle henseender.
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Netop nu er mange virksomheder og revisorer travlt 
beskæftigede med at udarbejde årsrapporter for 2016.

Som bekendt blev årsregnskabsloven ændret tilbage i 
juni måned 2015, men for en lang række virksomheder er 
det først nu, at disse ændringer slår igennem. Valgte man 
således ikke at førtidsimplementere lovændringen, er regn-
skabsåret 2016 det første år med obligatorisk anvendelse 
af de nye bestemmelser.

Loven blev ændret som følge af EU-regnskabsdirektivet 
og en tilpasning til de internationale regnskabsstandarder 
– IFRS. Selv om der ikke er tale om en helt ny årsregn-
skabslov, refereres der ofte til ”den nye årsregnskabslov” 
som en naturlig følge af, at der er tale om meget væsentlige 
ændringer.

De enkelte virksomheder vil imidlertid opleve de mange æn-
dringer i loven på vidt forskellig måde. Alt efter hvilken regn-
skabsklasse virksomheden befinder sig i kombineret med 
særlige brancheforhold, substansen af regnskabsposter og 

forretningstransaktioner, vil man opleve ”belastningen” af 
ændringerne i større eller mindre grad.

Overgangen til de nye bestemmelser vil som udgangs-
punkt påvirke hele årsrapporten. Der vil dog være stor 
forskel fra virksomhed til virksomhed, men ændringer 
i ledelsesberetningen, anvendt regnskabspraksis og 
påvirkning af årets resultat og egenkapital samt nye 
noteoplysninger vil være de typiske effekter.

Kendskab til overgangsbestemmelserne i loven er en vigtig 
parameter til sikring af en hensigtsmæssig proces med 
regnskabsudarbejdelsen. Din revisor står til rådighed for 
rådgivning om disse lempelser samt øvrige udfordringer 
vedrørende årsrapporten.
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