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Vækstguide til ejerledere

Leder
Ejerledede virksomheder har stærke traditioner i
dansk erhvervsliv. Vi ynder at tale om store multinationale selskaber, men i virkeligheden er det mindst
ligeså interessant at tale om dem, der virkelig gør
en forskel for os alle i hverdagen - de ejerledede
virksomheder. De udgør langt størstedelen af dansk
erhvervsliv og er en væsentlig faktor for Danmarks
samlede økonomi.
Ejerlederne har siden finanskrisen været udfordret
på indtjeningen, viser en analyse, vi har foretaget af
mere end 10.000 ejerledede virksomheder. Selvom
flere virksomheder giver overskud, er det kun 58 pct.,
der giver overskud tre år i træk. Samtidig udgør overskudsgraden i gennemsnit 4,9 pct., hvilket er meget
beskedent og tilmed et fald fra 5,5 pct. i 2014. Men
alligevel er der god grund til optimisme.
Vi oplever en stor politisk velvilje over for erhvervslivet. Det har skabt gode vilkår for opstartsvirksomheder; det er relativt nemt at oprette et selskab, og
skatteprocenterne er ganske fornuftige. Iværksætteriet lever også i bedste velgående i Danmark. Udfordringerne opstår typisk først efter, man har kastet
sig ud i at forfølge og realisere den gode idé. Når der
skal udarbejdes en forretningsplan og strategi, som
skal sikre finansiering og vækst, står mange af, fordi
de ikke kan finde den nødvendige tid til at sætte sig
ind i detaljerne.
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Hvis man som virksomhedsejer har ambitioner med
sin virksomhed, skal man lægge sig fast på en klar
strategi med til- og fravalg af markeder, ydelser og
produkter og have et nøjagtigt billede af, hvilken
værdi der skabes i markedet og hos forbrugerne.
Denne vækstguide er udarbejdet til ejerledere,
som søger inspiration til, hvordan man kan drive sin
virksomhed smartere. Guiden giver et overblik over,
hvad du som ejerleder som minimum skal have fokus
på for at drive en sund virksomhed, der er gearet til
vækst – og ikke mindst, som du tjener penge på.
Vi håber, at du får glæde af vækstguiden, og at den
kan være med til at give dig indsigt i - og inspiration
til - hvad du konkret kan gøre for at få en mere
strømlinet virksomhed.
God fornøjelse og arbejdslyst.
Med venlig hilsen
Jørn Jepsen
Partner i Deloitte
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Årsregnskabet

Vækstguiden
Optimer virksomhedens økonomi
med enkle greb
Struktur, planlægning og styring er enkle greb, som kan forbedre økonomien i din virksomhed. Denne guide til ejerledere er inddelt i seks
hovedområder med gode råd til, hvordan du får et samlet overblik
over din økonomi, og hvordan planlægning af din økonomi og skat giver bedre tal på bundlinjen. Der kan være rigtig mange penge at spare
med et 360 graders blik på din økonomi.
Ejerledede virksomheder udgør 90 pct. af alle danske virksomheder,
og de allerbedste differentierer sig fra konkurrenterne på tre områder:
De har en klar forretningsstrategi, de strukturerer og planlægger
deres økonomi – og de håndterer proaktivt de risici, virksomheden er
eksponeret for. Det lyder simpelt, men kan være svært i praksis.
På de følgende sider får du et overblik over, hvad du skal gøre for at
strukturere og planlægge din virksomheds økonomi endnu bedre, så
du kan give dine konkurrenter baghjul. Sidst i guiden har vi samlet en
tjekliste med alle de gode råd.

Årsregnskabet er virksomhedens udstillingsvindue
og en indikation på, om virksomheden er på rette
spor. Det tilfører virksomheden troværdighed og
kreditværdighed over for pengeinstitutter, investorer,
leverandører og kunder – derfor kan oplysningerne
i årsregnskabet have stor indflydelse på virksomhedens fremtidige muligheder. Det er derfor en god idé
at få udarbejdet et årsregnskab uanset virksomhedens størrelse.
Med et årsregnskab i hånden bliver får du indblik i
om eventuelle uregelmæssigheder i regnskabet og
nye optimeringsmuligheder. Det kan fx være billigere
forsikringer, lavere bankrente eller en anderledes
sammensat indehaveraflønning. Det kan alt sammen
være med til at gavne dit årsresultat.
Når årsregnskabet er udarbejdet, kan du vælge at
få en erklæring til årsregnskabet. Den tilfører regnskabet troværdighed og kreditværdighed over for
banker, investorer, leverandører og kunder og findes
i fire forskellige sikkerhedsvarianter.

Hvad skal du gøre?
1. Få udarbejdet et årsregnskab. Selvom din
virksomhed ikke er underlagt revision, giver
det din virksomhed troværdighed og kreditværdighed.
2. Optimere dit regnskab. Dit regnskab er dit
ultimative bevis på, hvordan virksomheden
klarer sig. Få gode råd til, hvor du kan optimere og hav altid skat i baghovedet, hvis du
ønsker at ændre på fx indehaveraflønning
eller andre skattepligtige poster.
3. Lav et årshjul for din regnskabsproces. Det giver dig et overblik, så du kan være på forkant
med mødeindkaldelser og rapportering.
4. Få evt. udarbejdet en erklæring. Vælg den
rette type erklæring, så dit regnskab og din
virksomhed får lige netop den grad af troværdighed, du har behov for.

1. Revision. Den bedst dækkende erklæring, hvor
revisor kontrollerer alle væsentlige informationer,
vurderer risici, forstår virksomheden og dens
omgivelser og forholder sig til virksomhedens
ledelsesansvar i tilfælde af uregelmæssigheder og
lovovertrædelser.
2. Udvidet gennemgang. Begrænset sikkerhed, hvor
revisor laver et review af regnskabet, dog med
oplysninger fra personbog, tingbog, bilbog, advokatbreve, SKAT og bankinformationer.
3. Review eller gennemgang. Begrænset sikkerhed,
hvor revisor udarbejder en konklusion med kontrol af væsentlige oplysninger.
4. Assistanceerklæring. En erklæring uden sikkerhed.
Her får virksomheder hjælp til at opstille årsregnskabet.
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Ledelsesrapportering
& økonomistyring
Penge på kontoen er ikke altid ensbetydende med, at
din virksomheds økonomi er tilfredsstillende. Heldigvis kan tallene i balancen give dig indsigt i, hvor stort
potentialet er for at stramme op hist og her, uden at
det nødvendigvis opleves som begrænsninger.
Her kommer ledelsesrapporten ind i billedet. Det er
et simpelt styringsværktøj, der gør ejerledere i stand
til at forstå driften af virksomheden. Ledelsesrapporten udarbejdes løbende, så du kan holde dig ajour
med virksomhedens udvikling, måned for måned.
Ledelsesrapporten er det vigtigste grundlag for at
træffe forretningsbeslutninger af enhver art.
Ledelsesrapporten:
-	viser i hovedtal virksomhedens udvikling i forhold
til bl.a. budget, sidste års regnskab og branchetal
(benchmark)
-	skaber overblik over virksomhedens grundform og
kan bruges som styringsværktøj i forhold til bl.a.
løbende personaleforbrug, omkostninger til vareforbrug, øvrigt omkostningsforbrug og løbende
skattebetaling

Hvad skal du gøre?
1. Være ajour med virksomhedens udvikling.
Få udarbejdet en ledelsesrapport hver
måned eller hvert kvartal, så du har et
kompas at styre din forretning efter.
2. Lægge et budget. Du retter din forretning
ind efter regnskabet og ledelsesrapporten,
men skal også planlægge fremadrettet. Du
skal vide, hvad virksomhedens forventede
omkostninger og indtægter er for det
kommende år. Et overskud på 10 pct. i år er
ikke meget værd, hvis omkostningerne stiger
endnu mere næste år. Budgettet indgår i
ledelsesrapporten.
3. Få styr på dine omkostninger og salgspriser.
Du skal vide, hvilke produkter eller kundegrupper du tjener penge på. Nogle af dem
viser sig måske at være ren tilsætning. Enkle
tilretninger i kontoplanen, styring ved hjælp
af dimensioner eller brug af et enkelt timeregistreringssystem kan hjælpe dig, hvis fx du
har mistanke om, at indtægterne er for lave i
forhold til indsatsen.

-	danner udgangspunkt for nye beslutninger om
bl.a. ændringer i salg, priser, vareudbud, indkøb,
personalestab, omkostningsforbrug, finansieringsgrundlag, lagertider, kredittider og investeringer.
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Skatteoptimering for
din virksomhed
Der er ofte penge at spare, enten nu eller på sigt, ved
at optimere virksomhedens skat. Derudover giver
det overblik og ro i maven at få et grundigt tjek af
skatten.
Virksomhedens skat
Selskabsskat og virksomhedsskat omfatter den
skat, du betaler af årets resultat. Driver du et A/S
eller ApS, betaler du selskabsskat, og driver du en
personligt ejet virksomhed, herunder I/S, P/S eller
K/S, betaler du virksomhedsskat. Uanset hvilken virksomhedsform du har valgt, er skat og moms et komplekst område, og det kan være en stor udfordring at
have overblik over de skattemæssige konsekvenser
ved virksomhedens forskellige dispositioner.
Måske ser driftskontoen ud til at stortrives, og du
hæver derfor store beløb til privatforbrug? Måske
ønsker du at investere nogle af virksomhedens
penge i aktier eller boligkøb? Måske vil du gerne have
en ny bil? Måske overvejer du at låne penge til et familiemedlem? Hver gang du overvejer at hæve beløb
fra din erhvervskonto, som ikke er faste udgifter, bør
du vide, hvad det koster din virksomhed i skat.
Den største skattemæssige udfordring for virksomheder under virksomhedsordningen (I/S, P/S eller
K/S) er private hævninger fra erhvervskontoen. De
koster dyrt i topskatten og kan udhule opsparingen i
virksomheden. Derfor bør virksomhedens økonomi
og privatøkonomien være skarpt adskilte.

22 pct. i stedet for 56 pct. Det betyder, at for hver
100.000 kr. du sparer op, udskyder du 34.000 kr. i
skat. Med andre ord beholder du 34.000 kr. ekstra
til at investere i virksomheden. I nogle situationer vil
det ikke kun være en udskydelse, men også en reel
skattebesparelse.

Hvad skal du gøre?
1. Optimere virksomhedens skat. Du skal kende
de skattemæssige konsekvenser på forhånd,
inden du investerer virksomhedens overskud
i aktier, biler eller boliginvesteringer – eller
sælger, køber eller overdrager virksomheden
til næste generation.
2. Spare op i virksomheden. Det er vigtigt med
en stor opsparing i virksomheden, fordi du
dermed har mulighed for skatteplanlægning
og altid har ekstra likviditet. For hver 100.000
kr. du sparer op, udskyder du 34.000 kr. i
skatteindbetaling og kan investere pengene i
virksomheden.
3. Få tjek på moms og afgifter en gang om
året. Momsfradraget varierer og ændrer sig
løbende. Hvis du selv bogfører, kan det være
en hjælp at få et årligt tjek.

Den største skattemæssige mulighed for virksomheder under virksomhedsordningen er, at overskud,
som forbliver i virksomheden, kun beskattes med
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Pensionsordninger
og forsikring
Din arbejdsevne er dit største aktiv. Derfor skal du
under din erhvervsmæssigt aktive del af livet sørge
for at være tilstrækkeligt forsikret, så du, din virksomhed og dine nærmeste ikke bliver økonomiske sårbare, hvis du mister din arbejdsevne eller dør. Du skal
også sørge for at betale til en pensionsopsparing, så
du ikke fattes penge i den sidste del af livet.
Privatpension og forsikring
Pension og forsikring er komplekse områder, som
ofte ligger langt nede på ejerlederens agenda. Dog
er der god grund til at sikre dit eget og virksomhedens økonomiske fundament. Har du ingen ordning,
bør du få en – og har du en ordning, bør du tjekke,
om den er tilstrækkeligt dækkende i forhold til din
nuværende livssituation. Så undgår du at blive ruineret, hvis en sygdom eller ulykke rammer dig og har
sikkerhed for, at der er penge til alderdommen.

Omstrukturering

Virksomhedspension
En pensionsordning er et af de mest værdifulde
goder, du kan give dine medarbejdere. Pensionsordningen indeholder, ud over opsparingen, typisk
følgende dækninger:
-	Dækning ved død, som sikrer, at de efterlevende
kan komme videre økonomisk
-	Sundhedsforsikring, som giver mulighed for hurtig
indsats og behandling, når helbredet driller
Første skridt er at formulere en pensionspolitik for
virksomheden. Næste skridt er at indsamle tilbud på
pensions- og forsikringsaftaler, sikre skarpe priser,
korrekt dækning og løbende rådgivning til medarbejderne. Gør dig umage, så dine medarbejdere
er ordentlig dækket og ikke ender i en blindgyde af
paragraffer den dag, de har allermest brug for hurtig
hjælp og økonomisk sikkerhed.

Hvad skal du gøre?
1. Få tjekket og tilpasset dine forsikringer og
pensionsordninger. Der sker meget undervejs i
livet – vi gifter os, får børn, bliver måske skilt og
kommer ind i nye relationer. Dine forsikringer
og pensionsordninger skal, så vidt muligt,
løbende være tilpasset din livssituation.
2. Forholde dig realistisk til din pensionsopsparing. Der er ingen grund til at sætte alle penge ind på en pensionsopsparing, hvis du også
har andre store værdier. Husk at leve, mens
du gør det – men hav altid overblik over, hvad
du skal leve af i alderdommen.
3. Få styr på arv, testamente og generationsskifte. Tag ejerskab over virksomhedens
fremtid og læg en plan så tidligt som muligt.
Så bestemmer du selv, hvordan formuen skal
fordeles, og hvem der fremadrettet skal drive
din virksomhed.
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Hvad skal du gøre?
1. Udarbejde en pensionspolitik for virksomheden, hvis du ønsker at tilbyde dine medarbejdere en god pensionsordning gennem
arbejdet. Hvad lægger I vægt på i forhold til
pension og forsikring? Hvordan skal medarbejdere og deres familier stilles, hvis ulykken
rammer?

En omstrukturering er begyndelsen på en helt ny
æra i virksomhedens historie og indbefatter først
og fremmest en ny ejermodel. Skat vil altid være en
omkostning ved at omstrukturere og kan være en
stor hurdle for især mindre virksomheder. Dog kan
du gøre meget for at undgå, at skat bliver en hæmsko for en god handel. Du skal blot omstrukturere
virksomheden i god tid inden et planlagt salg, eller
inden nye partnere kommer med om bord.
Ved en skattepligtig omstrukturering betaler du fuld
skat fra det tidspunkt, ændringen træder i kraft.
Ved en skattefri omstrukturering accepterer du en
karensperiode på tre år, hvor du ikke må købe, sælge
eller ændre andre forhold i din forretning, førend
omstruktureringen træder i kraft. Derfor er det fordelagtigt at planlægge din omstrukturering i god tid.

Hvad skal du gøre?
1. Lægge en plan for kommende ændringer i
virksomheden. Er ejerformen rigtig, og matcher den virksomhedens udvikling?
2. Huske de tre års karensperiode inden et
eventuelt køb, salg, udskillelse i flere selskaber eller generationsskifte.
3. Finde ud af, hvad en omstrukturering får af
konsekvenser for din virksomhed? Bør du fx
adskille dine aktiver fra i samme ombæring
for at opnå størst mulig effekt af en ny
ejermodel? Erhvervsejendomme er blevet
en klods om benet på mange virksomheder,
fordi værdien er faldet de senere år. Det kan
give god mening at skille ejendomme fra driften, hvis du ønsker at få fx nye partnere ind.

De typiske scenarier for omstrukturering er:
-

Ønske om finansiering og investorer
Nye medejere i hele eller dele af virksomheden
Frasalg af hele eller dele af virksomheden
Udskillelse af aktiviteter i selvstændige selskaber
Generationsskifte

2. Være opmærksom på priser og omkostninger hos pensionsselskaberne. Hvor godt
kender du markedet? Får du kvalitet og service for pengene? Kan du forhandle dig frem
til en bedre ordning?
3. O
 verveje Pension Management, hvis du ønsker at få ekstern styring på alt, der vedrører
din virksomheds pensionsordning.
11
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Salg af virksomhed og
generationsskifte
Den virksomhed, du har stiftet og drevet, er dit
hjerteblod og måske dit største aktiv. Du har lagt
væsentlig mere tid og energi i virksomheden, end
hvad 37 timer om ugen rækker til, og når du trækker
dig tilbage fra arbejdsmarkedet, vil du gerne se din
virksomhed leve sundt og godt videre. Hele planlægningsprocessen omkring salg eller overdragelse af
din virksomhed skal starte i god tid. Det bidrager til,
at de nye ejere får det bedst mulige fundament at
videreføre virksomheden på, og at du skaber økonomisk sikkerhed for dig selv.
Du skal overveje både bløde og hårde faktorer i
forbindelse med et generationsskifte. De bløde er:
Hvor er virksomheden i sin livscyklus, hvem formår
at drive virksomheden videre uden at være afhængig
af dit navn og netværk? Er dine børn interesserede i
at overtage – og har de evnerne?
De hårde faktorer handler om tal, beregninger og
overdragelsesmodeller. Hvad er virksomheden
værd? Hvilken overdragelsesmodel passer til din virksomhed? Hvordan skal finansiering, skat og afgifter
beregnes? Vil du sælge virksomheden, give virksomheden væk som en gave – eller skal virksomheden
selv finansiere overdragelsen?
Hvis du forærer virksomheden til næste generation
som en gave, får du ingen penge ud til din nye tilværelse. Der skal desuden betales en gaveafgift, som
pt. er på 15 pct. af den samlede værdi (fratrukket
bundfradrag). Hvis du lader virksomheden finansiere
overdragelsen, kan du inddele virksomhedens værdi
i A- og B-aktier. Du beholder fx 10 pct. af virksomheden (A-aktier), og næste generation får 90 pct. af
virksomheden (B-aktier). Hvis værdien er 10 mio. kr.,
er virksomheden overdraget, når der er udloddet 10
mio. kr. i udbytte. Virksomheden finansierer derved
selv generationsskiftet og sikrer samtidig ejerlederen
midler at leve for fremadrettet.
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Hvad skal du gøre?
1. Tænke salg eller generationsskifte ind i
virksomhedens livscyklus – og gerne når du
er midt i 50’erne. Der kan gå op til flere år
fra de første idéer om et generationsskifte
opstår - til handlingsplaner, detailplanlægning og tilladelser hos SKAT er på plads. Jo
tidligere du går i gang med planlægningen,
desto mere kontrol har du over den samlede proces og din eventuelle økonomiske
gevinst.
2. Køre næste generation i stilling. Du skal
finde den rette til at overtage virksomheden
og sørge for, at vedkommende arbejder i
virksomheden nogle år først. Undersøg om
din søn, datter eller en betroet medarbejder ønsker og har evnerne til at overtage
virksomheden, eller om du skal sælge
virksomheden.
3. G
 øre virksomheden overtagelsesparat. Du
må indstille dig på at slippe tøjlerne helt den
dag, du ikke længere ejer virksomheden,
og derfor bør du planlægge, hvordan du
gør virksomheden uafhængig af dig, både
forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt.
4. L
 ægge en plan for, hvordan generationsskiftet skal finansieres, og hvad der skal ske
med virksomhedens opsparede midler. Vil
du forære virksomheden til næste generation som en gave, får du ingen penge ud til
din nye tilværelse. Vil du lade virksomheden
finansiere overdragelsen, skal du vente en
årrække, inden du kan forvente et udbytte
svarende til værdiansættelsen af virksomheden. Hvis du i stedet vælger at sælge
virksomheden, får du midler til din rådighed
med det samme.

Lad dig inspirere
Vil du vide mere om, hvilke overvejelser
andre ejerledere har gjort, og hvordan
struktur og styring af økonomien har
hjulpet dem til en stærkere bundlinje?
Klik her og læs mere!
13
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PitStop
Tag et PitStop og opdag din
virksomheds vækstmuligheder

Tænk, hvis din virksomhed var en racerbil. Hvor i
feltet ville den så ligge? Top tunet i pole position, eller
tøffer den rundt bagerst i gridden?
Med Deloitte PitStop har vi skabt et vækstræs, hvor
du kan køre om kap mod konkurrenterne i din branche og se, hvad der skal til for at give dem baghjul.
Din virksomhed er din bil, og din bils fart beregnes
ud fra historiske nøgletal for din virksomhed. For
hvert løb beregner vi 6.2 mio. nøgletal for din virksomhed, din konkurrent og din branche. Og den med
de bedste nøgletal vinder.

Tag et PitStop
og sæt fart på
væksten på
pitstop.deloitte.dk

PitStop er med andre ord en underholdende iscenesættelse af, hvad en solid vækstplan kan gøre for
din virksomhed. Nøgletallene fra CVR.dk giver dig en
indikation af, hvor du kan optimere din virksomhed,
og hvordan du ved at bruge nøgletallene kan øge
værdien af din forretning.

14
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Her i tjeklisten er der masser af inspiration til, hvad du
kan gøre for at forbedre din virksomheds værdi med få
greb. Marker de punkter, der inspirerer dig til at søge mere
viden og rådgivning. Der kan være mange penge at spare
uanset virksomhedens størrelse.

Din tjekliste
Sådan skaber du værdi med struktur og
styring af din virksomheds økonomi

Få udarbejdet et årsregnskab. Årsregnskabet og skatteberegningen er fundamentet
for din virksomheds økonomiske stabilitet. Lav også gerne et årshjul for din regnskabsproces.
Optimer regnskabet. Få sparring på, hvordan du kan reducere eller ændre poster i dit
regnskab, og hvordan du derved kan reducere din skat.
Få udarbejdet en erklæring til dit regnskab, det vil give stakeholders et troværdigt
billede af din virksomheds økonomi.
Vær ajour med virksomhedens udvikling. Få løbende udarbejdet en ledelsesrapport,
så du proaktivt kan styre efter det, der giver mest værdi.
Læg et budget, så du er bevidst om stigninger i dine omkostninger de kommende år.
Du retter din forretning ind efter regnskab og ledelsesrapport, men skal også skue
fremad.
Optimer virksomhedens skat. Kend de skattemæssige konsekvenser på forhånd,
inden du investerer virksomhedens overskud i aktier, bil eller bolig.
Spar op i virksomheden. Udover ekstra likviditet giver det dig mulighed for at skatteplanlægge og udskyde eller helt undgå skatteindbetalinger.
Få tjek på moms og afgifter en gang om året. Momsfradraget varierer og ændrer sig
løbende. Hvis du selv bogfører, kan det være en hjælp at få et årligt tjek.
Få tilpasset dine forsikringer og pensionsordninger, så de afspejler din nuværende
livssituation. For få midler kan du sikre dig og din virksomhed økonomisk, hvis
ulykken rammer.
Se flere punkter på næste side
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Kontaktpersoner

Skab overblik over dine værdier, så du ved, hvad du skal leve af i alderdommen.
Skab balance mellem dine værdier og din pensionsopsparing.
Få styr på arv, testamente og generationsskifte så tidligt som muligt, så du overdrager dine værdier bedst muligt og til de mennesker, du ønsker skal tilgodeses.

Jørn Jepsen
jjepsen@deloitte.dk
+45 20 12 07 8
Dokken 8
6700 Esbjerg

Lav en pensionspolitik for virksomheden, hvis du ønsker at give medarbejdere
mulighed for at få en god pensionsordning gennem arbejdet.
Vær opmærksom på priser og omkostninger i forbindelse med virksomhedens
pensionsordning. Får I tryghed, kvalitet og service for pengene?
Overvej Pension Management, hvis du ønsker at få ekstern styring på alt, der vedrører din virksomheds pensionsordning.

Bjørn Winkler Jakobsen
bjakobsen@deloitte.dk
+45 22 20 21 06
Weidekampsgade 6
2300 København S

Læg en plan for kommende ændringer i virksomheden. Er ejerformen rigtig, og
matcher den virksomhedens udvikling?
Husk de tre års karensperiode inden et eventuelt køb, salg, udskillelse i flere selskaber eller generationsskifte, hvis du vil opnå skattefrihed.
Find ud af, hvilke økonomiske konsekvenser en omstrukturering får for din virksomhed. Skal nogle aktiver fx skilles fra, hvis du får nye partnere ind?
Kør næste generation i stilling. Find den rette til at overtage virksomheden og giv
vedkommende praktisk erfaring i virksomheden først, så du kan slippe tøjlerne –
både forretningsmæssigt og ledelsesmæssigt.
Læg en plan for hvordan generationsskiftet skal finansieres. Skal virksomheden
gives væk som gave eller skal virksomheden selv finansiere overdragelsen?
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