
Sådan giver du gården godt videre
27. September 2022

Bliv klog på ejerskifte



6. oktober 20222

Bliv klog på ejerskifte - Velkommen



Ø 1. Overvejelser om ejerskifte – kend din køber
Ø Generelle forhold ved Peter Møller
Ø Aftaleforhold ved Henrik Nielsen

Ø 2. Løsningsmodeller – er din virksomhed klar til salg
Ø Salg af personlig virksomhed ved Torben Carstensen og Kent Boe Nielsen
Ø Omdannelse af personlig virksomhed ved Torben Carstensen og Kent Boe 

Nielsen
Ø Selskabsstrukturer ved Ole Pedersen og Torben Rohde Pedersen

Ø 3. Det gode ejerskifteforløb
Ø Finansieringsforhold ved Peter Møller
Ø Personlige og juridiske forhold ved Henrik Nielsen
Ø ESG-rapportering ved Torben Rohde Pedersen

Ø 4. Hvordan ser livet ud bagefter 
Ø Generelle overvejelser ved Ole Pedersen

Dagsorden

6. oktober 20223



Vigtigt at planlægge i god tid 

Tidshorisont?

Hvem skal overtage gården – én man kender?
Ø Familie
Ø Medarbejder
Ø Nabo

Både salgsovervejelser og generationsskifte vil blive 
gennemgået

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 20224



Ø Salg i fri handel:

Investering og udvikling?

Nedslidning og frasalg?

Hvem kan være køber? Medejer, investor, 
selskabskonstruktion: Hvordan kan salget 
gennemføres?

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 20225



Salg til en nær medarbejder

Gunstige vilkår som familiehandel – 3 års regel.

I praksis kan der være udfordringer.

Overvejelse om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 20226



Ø Overvejelserne i gennemgang er primært med 
afsæt i det traditionelle generationsskifte.

Regler
Muligheder
Alt det bløde – men også svære

STRATEGI: Den bløde del
TEKNIK: Den hårde del

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 20227



Den bløde del:

Ærlig analyse af hvor er virksomheden i dag – og hvor 
skal den hen?

Ledelsesmæssige overvejelser

Overvejelser indenfor familien

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber
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Overvejelser i processen, eks:

- Hvornår?
- Billigst muligt, dyrest muligt eller rigtig pris
- Er familien med i overvejelserne?
- Hvordan er økonomien resten af livet
- Hvornår overdrages ledelsen reelt (70% er konger)?
- Overenskomst: hvad nu hvis?

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 20229



Ø Den hårde del:

Ejerform
Gennemgang af planer, beregninger og økonomi
Økonomisk overblik for køber og sælger
Finansiering
Skatteoptimering
Juridiske forhold

Overvejelser om ejerskifte- kend din køber

6. oktober 202210



Ø Det typiske generationsskifte

Billigst muligt – eller den ”rigtige” pris.
Ejendomsvurderinger

Fremgangsmåde:

Snak om situation og ønsket retning.
Overblik
Hvilke muligheder er der
Økonomi osv

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 202211



Ø Efter det indledende snak og beregninger bliver det 
sværere og risikoen for konflikt øges:

Hvis der gives gave i handel, hvad så med søstrene i 
København?

Skal vi som sælger insistere på at ejendommen er 
særeje?

Hvad med testamente?

Hvem har hvilke opgaver og hvilket ansvar?

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber
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Hvem sidder for bordenden – fysisk og bogstaveligt?

Hvordan forklarer vi, at en gave ikke er en gave, men 
en kompensation? Og at en ejendom til 30 mio måske 
er for dyr, selvom den handles til bare 25 mio.

Hvordan beskriver vi, hvem der gør hvad, skal hvad og 
må hvad?

Hvad nu hvis?

Overvejelser om ejerskifte – kend din køber

6. oktober 202213



Ø Aftaleforhold

Ø Ved salg af ejendom har sælger en oplysningspligt:

Ø Oplyse om fejl og mangler ved ejendommen

Ø Eksempelvis utæt tag 

Ø Defekter ved inventar osv.

Ø Selvbyg  

Aftaleforhold

6. oktober 202214



Ø Vigtigt at aftaler er skriftlige

Ø Mange sager om vej forhold

Ø Hvis boring leverer vand til flere ejendomme

Ø Oplyse hvis der er byttet arealer med nabo

Aftaleforhold

6. oktober 202215



6. oktober 202216

Generationsskifte i en personlig ejet 
virksomhed 

+
Virksomhedsomdannelse til selskab

Chefkonsulent SKAT – Torben Carstensen
Økonomikonsulent – Kent Boe Nielsen



Ø Personlig virksomheden

Ø Ejer virksomheden i personlig regi, 
resultat medtages på ens 
selvangivelse

Ø Overskud/underskud påvirker ens 
beskatningsgrundlag for en selv og 
ægtefælle

Ø Hæfter personligt for alt gæld

6. oktober 202217

Personlig virksomhed



Ø Gevinster og tab medregnes i indkomsten

Ø Der handles til markedspris

Ø Hvis køber kendes, fordel af handle uden 
ejendomsmægler

Ø Få en vurdering af ejendommen inden, man 
siger en pris til køber

Ø Inden salget, få beregnet en 
ejendomsavanceberegning for at se 
hvordan skatten er. Der kan være 
optimeringsmuligheder mht. fordeling af 
salgssummen.

Ø Stuehuset, man selv har beboet er skattefrit.

6. oktober 202218

Personlig virksomhed – Salg til tredje mand



Ø +/- 15 % af ejendomsvurderingen eller markedspris

Ø Nye ejendomsvurderinger er det +/- 20 %

Ø Næste generation kan succedere i skatten, overtager 
skattebyrden

Ø Give skattefri gave 69.500 kr.

Ø Tinglysningsafgiften kan bruges til modregning i 
skattepligtig gave

Ø Lave anfordringslån fra forældre til søn/datter i 
forbindelse med salget

Ø Hvad skal der være tilbage efter salg til søn/datter 

6. oktober 202219

Personlig virksomhed - Generationsskifte



Ø Hvis der en lille del af virksomheden er 
tilbage efter salg, kan gevinsten spares op i  
virksomhedsordningen

Ø Ophørspension, være fyldt 55 år og i mindst 
10 ud af de seneste 15 år forud for 
afståelsen drevet selvstændig virksomhed

Ø Ejendomsavancen beskattes som 
kapitalindkomst, kan være en fordel at 
hoppe ud af virksomhedsordningen i 
salgsåret

Ø Modregning i pension i salgsåret

6. oktober 202220

Hvad med skatten og pensionen



Ø Opsamling

Ø Få lavet en ejendomsavance når man skal 
sælge – giver overblik

Ø Træf ikke forhastede beslutninger – sælg til 
rigtig pris

Ø Gode muligheder for at hjælpe næste 
generation i gang

Ø Der kan være gode penge at spare ved at 
vælge den rigtige løsning

6. oktober 202221

Hav planen klar i god tid



Ø Du omdanner din personlig virksomhed 
til et selskab

Ø I forbindelse med omdannelsen sker et 
salg din personlig virksomhed, hvor 
gevinster og tab opgøres

Ø Virksomhedsomdannelsen kan være 
skattepligtig eller skattefri 

6. oktober 202222

Virksomhedsomdannelse



Selskabsbeskatning - virksomhedsomdannelse

Virksomhedsomdannelse



Virksomhedsomdannelse



Skattefri eller skattepligtig



Skattefri eller skattepligtig



Skattefri eller skattepligtig
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Virksomhedsomdannelse pr. 1/1-2015 (successionsgrundlag + aktiernes anskaffelsessum)

Anparternes 
anskaffelsessum

Regnskab Skattem. Regnskab Skattem.
 
Goodwill 0 0 500.000 0 0
Driftsmidler 3.500.000 2.000.000 3.500.000 2.000.000
Debitorer 250.000 250.000 250.000 250.000
Øvrige tilgodehavender 100.000 100.000 100.000 100.000
Likvide beholdninger 450.000 450.000 450.000 450.000
Aktiver i alt 4.300.000 2.800.000 4.800.000 2.800.000 0

Langfristet gæld 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0
Kortfristet gæld 500.000 500.000 500.000 500.000
Hensat til senere hævning 0 0 500.000 500.000 0
Udskudt skat 0 0 0 0 0
Gæld i alt 2.000.000 2.000.000 2.500.000 2.500.000 0

Egenkapital 2.300.000 800.000  2.300.000 300.000   

Opsparet overskud  34% og 32 % 0  0
0

Disponibel/vederlag (EK ved omdannelse) 0  
Anpartskapital 200.000  
Overkurs 0

Anparternes  anskaffelsessum 0,00 0
Opsparet overskud 0
Hensat til hævning 0
Aktiernes anskaffelsessum 0
Selvangivet ansk. Sum  

Balance pr. 31/12-14 
Personlig virksomhed

Selskabets 
åbningsbalance               

pr. 1/1-15

Skattefri eller skattepligtig
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Anvendelsesområdet er personligt ejet virksomheder, 
jf. VOL § 1, stk. 1 – f.eks. Enkeltmandsvirksomheden, 
interessentskabet osv. – dvs.
Ø Krav om en bestående virksomhed i DK, jf.

Ø VOL § 5 – dvs. omfatter ikke aktiver og passiver vedr. en 
fast driftssted el. fast ejendom i ”udlandet”

Ø Virksomheden kan overdrages til et nystiftet selskabet 
– A/S, ApS eller et skuffeselskab, hvor
Ø Der ikke har været erhvervsaktivitet, og
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Ejeren af den personlige virksomhed skal eje hele 
kapitalen i selskabet, og ved flere ejere skal 
ejerforholdet svare til andelen i den personlige 
virksomhed, jf. § 1, stk. 2 og 
Ø Dermed kan der ikke ske kapitalindskud fra tredjemand, jf. 

også § 2 i VOL – først ske efterfølgende 
Ø VOL finder dog ikke anvendelse på de såkaldte 

”anpartsvirksomheder” – jf. PSL § 4, stk. 1 nr. 9 og 11

Ø Betingelser for omdannelsen fremgår af VOL § 2, og 
medfører at reglerne kan anvendes, hvis alle
betingelser er opfyldt, dog er der

Ø Dispensationsmulighed ved indsendelse af dokumenter
Ø Lempelse i forhold tidl. Anmodninger – ”reparation”
Ø Lempelse ved negativ indskudskonto/neg. 

Anskaffelsessum
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Manglende opfyldelse af kravene i VOL § 2 medfører at 
den skattefri omdannelse, bliver skattepligtig i stedet
Ø Krav til ejeren på omdannelsestidspunktet –

Ø Fuldt skattepligtig

Ø HR er at alle virksomhedens aktiver og passiver, skal indgå i 
overdragelsen – undtagelser

Ø U1) Ejendomme, inkl. Blandede ejendomme – en 
ejendom udgør pr. definition en selvstændig virksomhed 

Ø U2) Beløb hensat til senere faktisk hævning
Ø U3) Beløb hensat på mellemregningskontoen
Ø U4) VOL § 5 fast driftssted/fast ejendom  i udlandet

Ø Vederlaget for virksomheden skal ydes i form af aktier



Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL
- eksempel

32

Aktiernes

Note 1 Aktiver Fortjeneste Pass iver Fortjeneste ans .sum

Bygning 1 1.500.000 -1.242.500 257.500
Drifsmidler 2 520.000 -23.000 497.000
Varelager 365.000 365.000
Debitorer 381.000 381.000
Forudbetalte omkostninger 8.000 8.000
Likvide midler 40.000 40.000
Goodwill (oparbejdet) 3 540.000 -540.000 0
Hensættelser til udskudt skat 451.375 0
Prioritetsgæld 697.000 -697.000
Bankgæld 247.000 -247.000
Kassekredit 120.000 -120.000
Varekreditorer 148.000 -148.000
Anden gæld 96.000 -96.000
Aktiekapital 1.594.625
I alt 3.354.000 3.354.000
Aktiernes anskaffelsessum 240.500

Note 1 - Bygning (a lm. Opgørelse af genvundne afskr og ejendomsavance) Udskudt skat
Genvundne afskrivninger, jf. AL § 21 900.000
Ejendomsavance, jf. EBL § 6 342.500

1.242.500 1.242.500

Note 2 - Driftsmidler
Handelsværdi 520.000
Skattemæssig saldoværdi, jf. AL § 5 -497.000

23.000 23.000

Note 3 - Goodwill (oparbejdet)

Handelsværdi 540.000
Anskaffelsessum 0
Fortjeneste, jf. AL § 40, stk. 6 540.000 540.000

Beregningsgrundlag 1.805.500
Udskudt skat, 25 pct. 451.375
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Aktiernes anskaffelsessum må som HR ikke være 
negativ, jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 5, men
Ø U1) Hvis omdanneren har anvendt virksomhedsordningen i 

året forud – hvis flere virksomheder, kræves der dog at alle
virksomhederne skal omdannes, f.eks. anses

Ø Et landbrug og maskinværksted for to virksomheder, men 
i forhold til VSO – betragtes de som en virksomhed i 
beregningsmæssig forstand!!

Ø U1) kræver også at indskudskontoen er positiv, og er det 
ikke tilfældet skal den udlignes inden omdannelse, eller 
senest 1 måned efter meddelelse fra skattemyndigheden 
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Omdannelsen sker med tilbagevirkende kraft, men 
skal senest have fundet sted 6 mdr. efter 
omdannelsesdatoen, jf. VOL § 2, stk. 1 nr. 6, hvor 
Ø ”omdannelsesdatoen er den dag, der følger efter statusdagen 

for sidste årsregnskab i den personligt drevne virksomhed”
Ø Typisk indebærer det at omdannelsen skal have fundet sted 

den 30. juni , når den 1/1 er omdannelsesdatoen
Ø A/S – omdannelsen er lig med det tidspunkt, hvor GF har 

vedtaget at stifte selskabet, og
Ø ApS – omdannelsen er lig med tidspunktet for stifterens 

underskrivelse af stiftelsesdokumentet 

Ø Senest 1 måned efter omdannelsen, skal der 
indsendes dokumenter til skattemyndighederne
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø I åbningsbalancen skal der afsættes udskudt skat, 
som forventes afregnet ved fremtidig udligning af 
forskellen mellem den bogførte værdi og den 
skattemæssige værdi

Ø Hvis omdannelsen sker med flere ejere, kræver det at 
alle anvender reglerne i VOLog
Ø Alle skal have samme regnskabsperiode, og
Ø Vederlægges i forhold til deres andel i den personlige virk-

somhed – dvs.
Ø Forskel i kapitalkonto skal udlignes ultimo året inden 

omdannelsen, og
Ø Udligning af forskelle i udskudt skat ejerne imellem



Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL
- Udskudt skat og interessentskab, jf. VOL § 2, stk.2-3

36

Udskudt skat - interessetskaber - jf. juridisk vejledning

Ejerandel A B C I alt
20% 30% 50% 100%

Driftsmidler (1) 200.000 300.000 500.000 1.000.000

Skattemæssig værdier (2) 100.000 100.000 200.000 400.000

Gæld (3) 60.000 90.000 150.000 300.000

Udskud skat (1-2)*25% (4) 12,5 25.000 16,5 50.000 15 75.000 150.000

Selskabets værdi (1-3-4) 115.000 160.000 275.000 550.000

Udligningsbeløb (5) 0 12.000 12.500 24.500

Værdi efter udligning 115.000 172.000 287.500 574.500
Afstemning 20% 30% 50% 100%

Aktiernes anskaffelsessum
Skattemæssig værdi af driftsmidler 100.000 100.000 200.000 400.000

Gæld 60.000 90.000 150.000 300.000

Udligningsbeløb - pkt. 5 0 12.000 12.500 24.500

Aktiernes anskaffelsessum 40.000 22.000 62.500 124.500

Udligningsbeløbet skal være indbetalt inden stiftelsen. Medtages i åbningsbalancen.
A´s udskudte skat udgør 12,5 pct. af driftsmidlerne værdi, B´s 16,5 pct. og C´s 15 pct.  Udligning for B udgør 4 pct. af
300.000 kr. og for C 2,5 pct. af 500.000 kr. 
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Fastlæggelsen af skattefriheden i forbindelse med 
omdannelsen, sker med henvisning til VOL § 4, stk. 1, 
men betales efterfølgende
Ø Ved salg af aktierne, og
Ø Ved salg af aktiverne og passiverne i selskabet
Ø Ved likvidation

Ø Opgørelsen af aktiernes anskaffelsessum sker i 
henhold til VOL § 4, stk. 2 med udgangspunkt i den 
kontant handelsværdi for virksomhedens aktiver og 
passiver fratrukket skattepligtig fortjenester
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL samt VSL

Ø Har omdanneren anvendt virksomhedsordningen (VSL), og i den forbindelse 
har foretaget opsparing af overskud, kan det påvirke aktiernes anskaffelsessum

Ø Ved overdragelse af hele virksomheden kan der vælges mellem, at nedsætte 
anskaffelsessummen
Ø Med opsparet overskud (ekskl. virksomhedsskatten), og dermed gøre 

virksomhedsskatten endelig, eller
Ø så medregnes indestående på konto for opsparet overskud inkl. 

virksomhedsskatten, lig 22 pct. i den personlige indkomst i omdannelsesåret

Ø Skattemæssig værdi af aktiver 11.325.677
Ø Skattemæssig værdi af passiver           -11.076.811
Ø Opsparet overskud, ekskl. V.skat -750.000
Ø Aktiernes anskaffelsessum                       -501.134
Ø Virksomhedsskatten er nedsat fra tidl. 50 pct. til i dag 22 pct. fra og med 2007 - følger 

selskabsskatteprocenten – jf. SEL § 17
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Skattefri virksomhedsomdannelse, jf. VOL

Ø Selskabet betaler omdannelse ved at det succedere i 
omdannerens skattemæssige stilling, jf. VOL § 6 –
hvilket indebærer at selskabet
Ø Indtræder i anskaffelsestidspunkt
Ø Anskaffelsessum og nedskreven værdi
Ø Anskaffelseshensigt, næring/spekulation, og

Ø Da selskaber generelt er skattepligtige af 
kursgevinster og tab på fordringer og gæld, kan der 
ikke succederes i fordringer og gæld, som ville have 
været
Ø Skattefri for omdanneren ved salg/indfrielse =>
Ø Disse skal derfor kursfastsættes på omdannelsestidpunktet
Ø kan selskabet ej succedere i underskud og særskilte tab i ABL; 

EBL, og KGL!!!



Ø Omstruktureringer ofte ifm. ejer- eller generationsskifte
Ø Et selskab kan skifte ejer uden at virksomheden skifter ejer

Ø aftaler kan dermed forsætte uændret
Ø Ingen ændring i selskabets skattemæssige forhold

Ø Anvendes holdingselskab kan det også gennemføres uden at 
det udløser skat hos sælgeren

Ø Mulighed for at anvende flere selskaber til forskellige 
driftsgrene

Ø Risikoafgrænsning
Ø Velegnet til passiv virksomhed eks. kapitalanbringelse

Selskabsstrukturer

6. oktober 202240



Ø Model 1: Etablering af en simpel koncernstruktur

6. oktober 202241

1. Personlig dreven virksomhed omdannes til selskab
2. Der gennemføres en aktieombytning hvormed holdingselskab 

etableres
3. Likviditet kan skattefrit føres fra driftsselskabet op i 

holdingselskabet – holde prisen nede
4. Velegnet hvis der ikke familie eller medarbejder der ønsker at 

overtage
5. Ved skattefri aktieombytning er der 3 års Holding krav
6. Udbytte fra holdingselskab beskattes ved ejeren med 27% af de 

første 57.200 kr. og med 42% af resten
7. Overdragelse kan ske i flere tempi

Selskabsstrukturer



Model 1

6. oktober 202242

L L L

Holding100%
100%

100%



Ø Model 2: Opdeling af et selskab mellem flere ejere

Ø Model 1 finder først anvendelse her blot med 2 ejere 
(antager 50% ejerskab af virksomhed)

Ø Efter etablering af holdingselskab spaltes det nye selskab i 
2 selskaber hvor ejerne ejer 100% hver af det ene selskab. 

Ø Ved spaltningen kommer de nye holdingselskaber til at eje 
50% af driftsselskabet. 

Ø Dermed kan udbytte igen sendes op skattefrit, og hver 
enkelt aktionær kan selv bestemme hvor meget udbytte de 
vil have ud personligt

Ø Husk der er 3 års holdingkrav
Ø Herefter er det også muligt for den ene aktionær at sælge 

sin andel
Ø Vil én af aktionærerne skulle stå for driften i fremtiden, er 

det igen muligt at tømme selskabet for overskudslikviditet

6. oktober 202243

Selskabsstrukturer



Model 2

6. oktober 202244

Holding

A BA B A B
Holding Holding

50% 50%
50% 50%

50% 50%100%

100% 100%



Ø Model 3: Opdeling af driften af flere virksomheder
Ø Ofte sker driftsudvidelser i samme selskab, og dermed 

kan selskabet ende med at bestå af mange 
virksomheder

Ø Model 1 gennemføres først hvorefter driftsselskabet 
spaltes i de ønskede enheder

Ø Dermed kan dele af virksomheden blive lettere at 
sælge i fremtiden.

Ø Anvendes også hvis der er flere børn, og de skal have 
hver sin virksomhed
Ø Overdrag eks. 20% af anparter i holding til børnene 

med succesion og herefter foretages 
ophørsspaltning af holding og driftsselskaberne 
fordeles

6. oktober 202245

Selskabsstrukturer



Model 3 (1)

6. oktober 202246

Holding

Drift

A
100%

100%

A

Holding

D1 D3D2

Holding

B1 B2A

D1 D3D2

20% 20%
60%



Model 3 (2)

6. oktober 202247

Holding

B1

D1

100%

100%

A

D2

100%

100%

B2

D3

100%

100%

Holding Holding



Når generationsskiftet er tegnet som ønsket, så 
mangler vi bare pengene.

Det er blevet mindre svært at skaffe penge, end det 
har været. – Men det er stadig en mundfuld.

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202248



To gordiske knuder omkring finansieringen:

Solvenskravet er ofte 20%, så hvordan kan en ung 
landmand så købe en ejendom til eks. 40 mio kr?

Hvordan sikrer vi, at sælgeren får alle pengene med, 
for banken ønsker typisk ikke at tage hele risikoen.

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202249



Solvenskrav en stor udfordring

Ejd. til 40 mio vil typisk kræve en solvens på 8 mio kr.!

Løsningsmuligheder:
Gave 
Eksterne investorer
Ansvarlig kapital (fra sælger, Vækstfonden eller 
eksterne investorer).

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202250



Eks på finansiering:

Ejd til værdi 40 mio handles til 35 mio med succession
af skattegæld.

Men husk passiv-siden…..

Realkredit max 70% af værdien
Så 28 mio realkredit, eks 3 mio i gave og 1,5 mio i ek.
Så mangler der altså stadig 3,5 mio i ansvarlig kapital.

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202251



Eks med max realkredit uden bank – vil ikke være 
normalt.

Hvordan sikrer vi, at sælger får alle pengene med sig?
Vækstfond og eksterne investorer contra 
sælgerpantebrev.

Ny normal: I kommer som sælgere ofte til at lade 
penge blive stående i ejendommen ved salg.

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202252



Nemmere…..og så alligevel?

Ny udfordring med de kraftigt stigende renter.

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202253



Eksterne investorer nævnes i flæng:

Udlån

Ejerskab med udleje og forkøbsret

Delt ejerskab med købsmulighed

Holding A ApS Holding B ApS

Landbrugsselskab ApS

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202254



Når simpel finansiering kan være svær:

Et eksempel fra den virkelige verden.

Ejendom vurderet til 21 mio
Ung mand kan købe til 19 mio
Sælger vil gerne sælge til lige netop ham, så de vil lade 
2 mio stå. EK 1,5 mio

Bank 1, 2, 3 og 4: hvad sagde de?

Finansiering ved ejerskifte

6. oktober 202255



Ø Overvejelser i forbindelse med salg af 
ejendommen/generationsskifte

Ø Testamente:
Ø Arven kan gøres til arvingernes skilsmissesæreje

Ø Kompenserer andre søskende hvis der er givet gave 
til et barn i forbindelse med generationsskifte

Ø Arve værdien af gældsbrev

Personlige/juridiske forhold

6. oktober 202256



Ø Særeje/ægtepagt

Ø I forbindelse med generationsskifte bør der 
overvejes særeje

Ø Kan ske ved det fremgår af 
overdragelsesaftalen/skøde at det solgte skal være 
købers særeje

Ø Køber kan oprette ægtepagt

Ø Hvis der er tale om et glidende generationsskifte, 
hvor der oprettes interessent selskaber bør andelen 
også være særeje

6. oktober 202257

Personlige/juridiske forhold



Ø Fremtidsfuldmagt

Ø Alle bør få udarbejdet en fremtidsfuldmagt for at 
sikre bedriften og pårørende

Ø I bestemmer selv hvem i vil give fuldmagt til.

Ø Kan trækkes tilbage hvis der ikke er brug for den 
længere. 

6. oktober 202258

Personlige/juridiske forhold



22. September 202259

ESG-rapporter

1. Hvorfor der er fokus på ESG-rapportering

2. Hvorfor bør der også være fokus i 
forbindelse med ejerskifte
- Eksterne investorer
- Finansieringskilder

3. Hvad er en ESG-rapport



Hvor kommer ESG kravene fra? 

Vælgerne

Den nye landmand Landmandens
værdigrundlag

Folketinget / Lovgivning / EU

Landbruget

Finansiel sektor

Samarbejdspartnere eks.
Arla og Danish Crown

Forbrugere/Lokalsamfund

22. September 202260



Står for Environment –
Miljømæssige forholdE

Står for Social – Sociale 
forhold i virksomhedenS

Står for Governance –
Ledelsesmæssige forholdG

Fra Verdensmål til ESG

22. September 202261



22. September 202262

Den gode ESG-rapportering

Kernefortælling med landbrugets historie og værdigrundlag og 
personlige fokusområder

Iværksatte tiltag og milepæle for en bæredygtig udvikling
• Opsplitning af hvilke tiltag der historisk er foretaget indenfor miljø, 

sociale forhold og virksomhedsledelse
• Beskrivelse af hvad der er opnået

• Nogle forhold skal baseres på direkte data
• Andre forhold kræver en verbal beskrivelse

Fremtidige tiltag for en bæredygtig udvikling
• Analyse af hvilke tiltag der giver mest værdi

• Risikostyring
• Hvad skal der til for at gennemføre tiltaget og hvad er 

succeskriterierne



Du har måske knoklet i 25 – 30 - 40 eller ligefrem 50 år?

Svært at opgive bolig gennem mange år/slægtsgården.

Svært at slippe ejerskab/kontrol og identitet (det psykologiske 
ejerskab)?

En ny livsfase - Ny og spændende fremtid.

Forbered dig – ikke kun økonomisk – livet efter salg - træf et aktivt 
valg – tag selv styringen over processen!

Hvordan ser livet ud efter salg af ejendommen? 

6. oktober 202263



Indkomst og formue?

Ø Dagligt forbrug?

Ø Bolig?

Ø Bil?

Ø Sommerhus?

Ø Rejser?

Ø Gaver? 

Ø ???
Opstil et privatbudget – få overblik

Økonomi/rådighedsbeløb efter salg 

6. oktober 202264



Salgssum 20.000
Handelsomkostninger -150

19.850
Indfrielse af gæld realkredit -8.500
Indfrielse af gæld bank -1.500 -10.000

9.850
Skat ved salg af ejendom -2.800
Restprovenu 7.050

Salgssum 20.000
Handelsomkostninger -150

19.850
Indfrielse af gæld realkredit -8.500
Indfrielse af gæld bank -1.500 -10.000

9.850
Indbetaling på ophørspension -3.000

Skat ved salg af ejendom -1.200
Restprovenu 5.650

Ophørspension – indskud – rate eller livrente.
Beskattes ved udbetaling.
Ophørspension som rate skal være bundet i mindst
5 år (ingen bindingskrav for livrente).

Avance og genvundne afskrivninger ved ejerskiftet kan få 
konsekvenser for efterløn og folkepension i salgsåret

Salg af ejendom - provenu

6. oktober 202265

Salgssum 20.000
Handelsomkostninger -150

19.850
Indfrielse af gæld realkredit -11.500
Indfrielse af gæld bank -4.500 -16.000

3.850
Skat ved salg af ejendom -2.800
Restprovenu 1.050



Ø Skal du hjælpe til på den solgte ejendom i en periode,

Ø skal du have job i landbruget

Ø eller have andet job

Arbejdsliv som lønmodtager?

6. oktober 202266



Skal du på efterløn eller have pension?

Ø Efterløn 

Ø Tidlig pension

Ø Folkepension

Private pensionsordninger

Ø Hvilke typer pensionsopsparing har du?

Ø Ratepension, Livrente, Aldersopsparing

Efterløn - pension?

6. oktober 202267



Efterlønsalderen fra 60 år (født før 1/1 1954)  stigende til 65 år (født efter 
1/1 1963).

Størrelsen af din efterløn afhænger bl.a. af, hvornår du går på efterløn, 
dine pensionsforhold, om du arbejder, hvor meget du arbejder, og 
hvornår du er født.

Du kan højst få efterløn med et beløb, der svarer til den dagpengesats, du 
ville være berettiget til, hvis du i stedet var ledig. Du kan få op til 19.351 
kr. (2022) pr. måned, hvis du er fuldtidsforsikret.

Du kan optjene ret til en skattefri præmie på op til 167.196 kr. (2022), hvis 
du arbejder i den periode, du ellers kunne få efterløn. Præmien udbetales 
ved folkepensionsalderen.

Hvad betyder det for min 
efterløn, at jeg arbejder?
Du bliver modregnet én time i 
efterlønnen for én times arbejde.

Hvad betyder min 
pensionsopsparing for min 
efterløn?
Modregningen af pension i 
efterlønnen afhænger af, hvilken 
form for pension du får, og 
hvornår du er født.

Efterløn

6. oktober 202268

Valg af tidlig pension
Hvis du økonomisk får mere 
ud af Tidlig pension end 
efterløn, er det muligt at 
skifte fra efterløn til Tidlig 
pension.



Ø 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
Ø 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
Ø 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension
Optjent anciennitet opgøres mellem det fyldte 16. år og det 
tidspunkt, hvor man er 6 år fra at opnå folkepensionsalderen.

Ydelsen udgør 13.740 kr. pr. måned (2022)

Pensionen nedsættes med 64% af indtægter ved personligt 
arbejde over 24.700 kr. årligt (2022), og hvis man har større 
private pensionsordninger kan ydelsen helt bortfalde.

Tidlig pension (Arnepension)

6. oktober 202269



Ø Pensionssatser, hvis du er enlig:
Ø Grundbeløb pr. måned før skat: 6.547 kr.
Ø Pensionstillæg pr. måned før skat, højst 7.472 kr. 
Ø Folkepension pr. måned i alt før skat højst 14.019 kr.

Ø Pensionssatser, hvis du er gift eller samlevende:
Ø Grundbeløb pr. person pr. måned før skat: 6.547 kr.
Ø Pensionstillæg pr. person pr. måned før skat, højst 3.800 kr.
Ø Folkepension pr. person i alt pr. måned før skat højst 10.347 kr. 

Folkepension

6. oktober 202270



Pensionsinfo - Hvad har du sparet op?

Oversigt over udbetalinger fra pension

Ø Ratepension periode 10-30 år.
Ø Livrente livsvarig.
Ø Aldersopsparing udbetales senest 20 år efter 

pensionsalder.

Gerne udbetaling af 80% af nuværende indkomst?

Samspil opsparing, folkepension, privat pension.

Private pensioner

6. oktober 202271



Ø Nye tider
Ø Familien
Ø Motion – spise sundt - dagsrytme
Ø Sociale relationer og netværk
Ø Fritiden – vær aktiv, men nyd friheden
Ø En meningsfuld dagligdag
Ø Helbredet

Ø Skab gode vaner

Overgangen fra arbejdsliv til pension

6. oktober 202272



Skal dit landbrug sælges inden for de kommende 5-10 år?
Læg en plan, som får dig til at se frem til dit nye liv efter salg.

Beslutningsgrundlag – Overblik - Forløb - Muligheder
Afklaring - Tryghed

Få solgt dit landbrug
Ø På den rigtige måde
Ø På det rigtige tidspunkt
Ø Til den rigtige køber
Ø Til den rigtige pris.

Få processen sat i gang
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6. oktober 202274

Bliv klog på ejerskifte


