
05 | Indsæt en bestyrelse 
En professionel bestyrelse gavner generationsskiftede  

virksomheders økonomi – det viser alle tal. Og medlemmerne 

bliver dine uvurderlige sparringspartnere. 

Beierholm er Danmarks foretrukne revisions- og rådgivningsvirksomhed for mindre og mellemstore virksomheder.  

Vi tager gerne en uforpligtende snak med dig om dine ejerskiftetanker. Find os på beierholm.dk/find-din-raadgiver

01 | Start bagfra 
Start bagfra og tegn et billede af, hvordan din verden ser ud, når ejerskiftet er overstået.  

Hvem har ideelt set overtaget virksomheden? Er den ført videre i „din ånd“? Hvor meget har du tjent på salget? 

02 | Tal med dem, der 
har prøvet det før 
Mange har været gennem et ejerskifte – og du 

har dem måske allerede i dit netværk. Du kan få 

uvurderlig sparring fra mennesker, der kender dig 

og din virksomhed. 

03 | Søg rådgivning tidligt 
En skæv start på et ejerskifte kan komme til at koste på længere sigt. 

Ekstern rådgivning fra første etape er en investering, der betaler sig. 

04 | Find den rette arvtager 
Det bliver da i familien. Eller hvad? Har dine børn nu også den  

uddannelse og erfaring, der skal til? Få hjælp til at afdække  

virksomhedens kompetencebehov. 

06 | Læg en tidsplan  
– og giv plads 
God tid og planlægning er alfa og omega. Det tager tid at  

modne en virksomhed til ejerskifte. Læg en plan for, hvordan  

og hvornår du træder helt ud. Respekter den nye rollefordeling. 

07 | Tænk skat ind i planerne 
Beskatning ved ejer- og generationsskifte er et kapitel for sig.  

De skattemæssige konsekvenser afhænger af, hvordan ejerskiftet 

er tilrettelagt. Tag din revisor med på råd.

08 | Sæt en realistisk pris 
Værdiansættelsen er afgørende for, om du og køber finder 

hinanden. Se bort fra mavefornemmelsen og få udarbejdet 

et formelt og troværdigt grundlag at gå ud fra. 

09 | Ryd op 
Hold løbende øje med, at virksomheden ikke har unødige  

omkostninger og for mange penge bundet i investeringer. 

Det får betydning, den dag ejerskifte for alvor bliver et tema. 

Er du en af de 23.000 ejerledere, der i de kommende år skal 
 beslutte, hvad der skal ske med virksomheden, når det bliver 
tid til at bringe nye kræfter ind? Hvis ja, er det en god idé at 
tage hul på overvejelserne i god tid. Her får du 9 gode råd til, 
hvordan du kommer godt i gang med ejerskifte.

9 skridt til et  

   godt ejerskifte 
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