
binder seg til å jobbe der i en gitt
periode, kan han eller hun bli
overrasket når skattemyndig -
hetene ser en del av vederlaget for
bedriften som lønn og ikke som
kapitalinntekt. Dette kan få store
skattemessige konsekvenser. 

Uansett hva slags eierskifte en
står ovenfor, enten det er genera-
sjonsskifte eller salg, gjentar 
Gry Fremstad at man må begynne
tidlig nok. 

– Den dagen du går lei og
finner ut at du vil selge kan det
være for sent. Bedriften viser i
resultatene at leder har trappet
ned, og da vil en potensiell kjøper
se på det i stedet for positive
resultater. Det er alltid mer moro
å ta over en bedrift i godt driv
istedenfor en bedrift der en eier er
lei, og jobber på halv maskin. 
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Grunnet høye fødselstall i kjøl-
vannet av andre verdenskrig vil
trolig behovet for eierskifter bare
øke, og det regnes med at totalt
50 000 norske bedrifter vil stå
ovenfor et eierskifte de neste 10
årene.

– Det snakkes mye om
pensjon og eldrebølge, men dette
gjelder også alle de som har
bygget opp bedrifter etter krigen.
Hvem skal drive dette videre? 

Geir Samdal, prosjektleder
for Eierskiftealliansen Oslo -
fjorden Vest, har jobbet med
temaet eierskifte i snart 10 år.
Ettersom små og mellomstore

bedrifter dominerer i det norske
næringslivet, og er viktig lokale
næringslivsaktører, mener han
det er samfunnsmessig gunstig å
minske risikoen rundt eierskifter.

Samdal peker på at bedrifter
ofte opplever en økt vekst og
omsetning i forbindelse med eier-
skifter. Ut ifra et verdskapnings-
perspektiv viser undersøkelser at
eierskifter ikke bør utsettes for
lenge, og Samdal konkluderer
med at norske bedriftseiere må bli
bedre til å planlegge sin avgang. 

– Vi ser tydelig at når eieren
nærmer seg pensjonsalder be -
gynner ofte resultatet å falle. Det
er derfor viktig for samfunnet og
eier å finne en løsning på eier-
skiftet før det går nedover.

Begynn i tide
Samtidig må man merke seg at
det antas at når levealder øker, vil
også bedriftseiere ønske å være
eiere lenger. Samdal mener bedre
tilgang til informasjon sørger for
at bedriftseiere tidligere blir
bevisste på mulighetene, og gjør
selve prosessen mer oversiktlig og
gjennomførbar. 

– Man venter for lenge, ofte
fordi det er altoppslukende å
drive. Gode eierskifter krever
kunnskap, og det kan være
følelsesmessig vanskelig å gi seg.
Vårt råd er å begynne i tide,
snakke med folk som har erfa-
ring, bruke tid, og involvere
rådgivere – ikke gjør dette alene. 

Samdal foreslår at man kan
starte prosessen med å gi junior
ansvar for egne prosjekter. Det er
da viktig å legge en slagplan for
hvordan, og ikke minst når,
senior skal trekke seg tilbake.
Samdal råder å beregne rundt fem
år på det reelle maktskiftet.

– Man må bli enige om en tid
senior skal trekke seg tilbake for

å unngå «syvende far i huset»-
situasjoner. Senior må la junior få
lov til å gjøre feil, og det kan være
vanskelig. Spesielt gründere kan
holde for lenge på makten, og det
kan hende eier ikke har sikret seg
godt nok i forhold til pensjon. Da
er det fort gjort å utsette eier-
skiftet fordi man trenger pengene.

I en familiebedrift kan
konfliktpotensialet bli stort, og å
ta styringsbeslutningen ved
middagsbordet er noe Samdal
fraråder. Han mener de fleste
konflikter kan unngås dersom
prosessen er åpen, og dialogen er
god. Husk at eierskiftet først og
fremst er seniors ansvar, ikke
juniors.

– Hovedbudskapet vårt er
prosess; at alle har samme infor-
masjon hele tiden, og at alle får si
sitt. Et generasjonsskifte er en
prosess der senior må gi slipp, og
junior må ta grep, og bevise at
han eller hun er tilliten verdig. 
Mange bedriftseiere opplever i
dag at de yngre generasjonene
utdanner seg til noe annet, og
ønsker å gå sin egen vei. Samdal
minner om at salg alltid er et
alternativ. 

– Mange tenker de skal bli
gründere og starte eget, men
hvorfor ikke kjøpe en bedrift?
Det er en god mulighet til å bli
bedriftseier og samtidig får du
lønn fra starten av, kunder,
ansatte – alt er på plass.

Skattejungelen
Gry Fremstad, advokat og juri-
disk rådgiver i Nordea Private
Banking mener på lik linje med
Geir Samdal at generasjons -
skifteprosessen må settes i gang 
i god tid. 

– For å kunne bistå Nordeas
kunder på en best mulig måte, er
det viktig å komme i dialog med
kunden i god tid før de skal foreta
generasjonsskiftet.

Fremstad forklarer at det er
visse finansielle aspekter man må
ta stilling til for å legge til rette
hvordan barna skal ta over. 

– I en generasjonsskiftepro-
sess må senior, i tillegg til å ta stil-
ling til egne ønsker, også se hva
som er til bedriftens, familiens og
familiemedlemmenes beste. 

Første steget er å vurdere
hvor dan junior skal fases inn.
Ved bruk av aksjer tilknyttet ulike
rettigheter kan man sakte, men
sikkert overføre myndigheten. 

– Man foretar jo generasjons-
skifte for at barna skal overta,
men man vil kanskje sitte i fører-
setet noen år til for å se at barna
gjør en god jobb. Da kan man
splitte aksjene sine i ulike aksje-
klasser, såkalte A- og B-aksjer 
(se forklaring i egen rute), med
ulike rettigheter. A-aksjene kan
for eksempel ha full stemmerett

og større utbytterett enn B-
aksjene. Med A- og B-aksjer kan
barna få overført flere aksjer og
mer reell innflytelse etter hvert.

For å unngå bråk og uvenn-
skap, mener hun det er viktig at
senior er åpen og skaper tillit i
prosessen. I forhold til barna
anbefaler Fremstad å tenke over
generasjonsskifte i virksomheten
som en del av en større helhet.
Dersom kun ett eller flere av
barna overtar firmaet nå, bør
senior ta stilling til hvorvidt over-
føringen skal føre til en avkort-
ning i arv for denne/disse på et
senere tidspunkt. 

– Det er også andre elementer
vedrørende barna som er viktig å
ta hensyn til. Noe sånn som
annet hvert ekteskap ender i

skilsmisse, og det å kreve sin rett
i ett skilsmisseoppgjør er ikke
alltid så lett. Vi forklarer derfor
kunden hvor viktig det er at de
pålegger at gaven de gir skal være
barnas særeie. 

Firmastruktur
Dersom man sitter på et enkelt-
personsforetak burde man vur -
dere å etablere et aksjeselskap for
å forbedre den skattemessige
strukturen. Salg av eiendeler i
enkeltpersonforetak utløser inntil
50,4% skatt. Ved skattefri om -
dannelse til aksjeselskap før salg,
vil skattebelastningen bli skjø-
vet ut i tid. Ved å etablere et
holdingselskap reduseres gevinst-
beskatningen til 0%, så lenge
midlene beholdes i holdingsel-
skapet. 

– Holdingselskap omfattes 
av fritaksmetoden, og et underlig-
gende selskap kan da selges 
skattefritt. For eksempel hvis

man eier et bilfirma under hol -
dingselskapet vil du kunne selge
bilfirmaet og få opp en gevinst
skattefritt i holdingselskapet.
Holdingselskapet blir dermed en
form for sparebøsse, fordi du
slipper å betale skatt frem til du
skal ta midlene ut som utbytte.
Dette er relevant for kunder som
ikke har behov for pengene i dag.
I et generasjonsskifte kan senior

selge driftsselskapet, få pengene
inn i holdingselskapet og even-
tuelt gi barna aksjer i holdingsel-
skapet i stedet. 

I et slikt tilfelle understreker
Fremstad at senior bør sørge for å
ha tilpasset seg skatteoptimalt i
god tid før man selger for å unngå
problemstillinger rundt skatte-
messig gjennomskjæring.

Livet som pensjonist
– Vi har mange kunder som er i
den rette alderen der de begynner
å tenke på om de skal gå av med
pensjon. Da spør vi de om
bedriften, men også om hva skal
de skal leve av når de har gitt bort
firmaet til barna. Det mange ikke
tenker på, er at utbyttet fra
firmaet har vært en fordel for
senior i mange år. Når de gir fra
seg firmaet og ikke lenger har
krav på utbytte, hva skal de leve
av? Hvis de ikke har sørget for å
ta ut særlig med lønn har de

heller ikke krav på mye pensjon. 
Der senior i stedet velger å

selge firmaet, forklarer Fremstad
at det er viktig å passe på såkalt
«earn-out»-problematikk. 

– «Earn out» viser til selve
avtalen om oppgjør der en del av
salgssummen er knyttet til selska-
pets fremtidige inntjening.  Der -
som senior for eksempel etter
salget blir igjen i firmaet og
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Rådgiver Knut Kraft har mange-
årig erfaring i å veilede bilfor-
handlere som planlegger å selge
virksomheten sin. 
– Etter at de var relativt stille i

noen år etter finanskrisen er det
nå flere aktører i bilbransjen som
er i interessert i å selge virksom-
heten sin igjen, sier Kraft. 
Sammen med sin kollega

Kjell Erik Berggren holdt Kraft
nylig et foredrag på lederkonfe-
ransen til Norges Bilbransje -
forbund om hva som er viktig når
en forhandler planlegger å selge
virksomheten sin. 

Topplinjen
Omsetningen må holdes så høy
som mulig i forkant av et even-
tuelt salg. 
– Det er ikke smart å gjøre

noe som reduserer omsetningen,
dersom du vurderer å selge bil -
forretningen. 
Det var noe av budskapet til

Kraft i Weibull på lederkonferan -
sen til NBF. 
Foredraget hadde tittelen

«Eierskifter i bilbransjen», hvor
Kraft og Berggren kom med flere
konkrete råd til bilforhandlere i
salen.
– Hvis du for eksempel kvit -

ter deg med et bilmerke, går om -
setningen ned. Størrelse er en av
de viktigste verdidriverne ved
salg av en bilforretning, sa Kraft.
– Se på arbeidskapitalen.
– Ha fokus på arbeidskapital

når du skal selge virksomhet.
Dette vil generere mer frie midler

som vil tilfalle selger, var et av
rådene fra Berggren.

Vær realistisk
Kraft advarte salen om å ha rea -
listiske forventninger ved et salg.
– Potensialet for ytterligere

vekst kan lett overvurderes.
Eksempel på dette er om for -
handleren får modeller som
 treff er markedet eller ei, sa han. 
Analytikeren var også veldig

klar på at veldig mange bilfor-
handlere ser på eiendomssel -
ska pet som pensjonen sin.
– Husleien er ofte satt mye

høyere enn hva som er leieprisen
i markedet.
Berggren minnet salen om at

det nå er viktigere enn noen gang
å ha full oversikt med hensyn til
gjenkjøpsforpliktelser. 
– Dette er spesielt viktig i bil -

bransjen. Det blir viktigere og vik -
tigere å vurdere gjenkjøpsforplik-
telser, spesielt sett i lys av øk en -
de bruk av privatleasing, sa han.

Due diligence
Fra salen fikk Berggren spørsmål
om hvor vanlig det er å gjennom-
føre en due diligence (verdivurde-
ring) før salg.
– Det er veldig vanlig at det

blir gjennomført en due diligence,
svarte Berggren.
– Eventuelle funn vil gjerne

påvirke prisen negativt, men de
fleste kommer seg greit gjennom
dette, sa han.
Knut Kraft sa også at som

regel er ikke eierskifter i bilbran-
sjen noe stort problem når sønn
eller datter overtar etter foreldre.
– Da har gjerne sønnen vært

med noen år, og kjenner virk-
somheten. Det kan likevel være
greit å ha foretatt en verdivurde-
ring av bedriften, sett i forhold til
søsken, var Knut Krafts råd til
salen.

Man venter for lenge, ofte
fordi det er altoppslukende
å drive.

“
Mange bedriftseiere opplever
at yngre generasjoner ut -
dan ner seg til noe annet, og
ønsker å gå sin egen vei.

“

Hvis man som eier ikke har
tatt ut tilstrekkelig med lønn,
har man heller ikke krav på
mye pensjon.

“

Når livsverket skifter eier
Eierskiftealliansen anslår at hver tredje
familiebedrift videreføres til neste gene-
rasjon. For å sikre overlevelse er det
viktig å gjennomføre eierskiftet i tide.

Anette Berve

Salgsråd til
bilforhandlere
Konsulentselskapet
Weibull har i mange
år bistått aktørene i
bilbransjen med
kjøp og salg av virk-
somheter.
Trygve Larsen

Knut Kraft (til venstre) og Kjell Erik Berggren i Weibull holdt nylig foredrag på lederkonferansen til NBF om
hvordan man bør håndtere salg av en bilbransjebedrift. (Foto: Per Morten Merg)

Weibulls ti bud ved eierskifter

Gry Fremstad (til venstre), advokat og juridisk rådgiver i Nordea Private Banking,
og Geir Samdal, prosjektleder for Eierskiftealliansen Oslofjorden Vest, har mange
års erfaring med eierskifter. «Begynn i tide, og sørg for full åpenhet i familien»
er blant rådene de gir ved generasjonsskifte. Foto: Øivind Skar.

Hva betyr det?
Skattemessig gjennomskjæring innebærer at skattemyndighetene
setter til side disposisjoner/valg av former fordi valget ikke er i over-
ensstemmelse med skattelovgivningens formål.
«Earn out» viser til selve avtalen om oppgjør der en del av salgs-
summen er knyttet til selskapets fremtidige inntjening. 
A- og B-aksjer: A- og B-aksjer er betegnelsen på aksjer med ulike
rettigheter. A-aksjene kan for eksempel ha full stemmerett og større
utbytterett enn B-aksjene. B-aksjene vil da ha ut bytterett, men ikke
stemmerett. Med A- og B-aksjer kan barna starte med noen B-
aksjer og deretter få overført flere aksjer og mer reell innflytelse
etter hvert. 
Fritaksmetoden: utbytte fra eller gevinster ved salg av aksjer i
selskaper hjemmehørende innenfor EU/EØS skattefrie. Fritaks -
metoden gjelder kun for aksjeselskap og NUF, ikke for privatper-
soner eller enkeltpersonsforetak.
Arveavgiften er borte: Gry Fremstad i Nordea Private Banking
forklarer at når arveavgiften er borte betyr det at barna ikke lenger
betaler arveavgift på de aksjene de arver. De vil overta mor eller fars
inngangsverdi, kalt kontinuitet, slik at de ved senere salg vil kunne
trekke fra summen som mor og far gikk inn med.

Nordea Private Banking:
Private Banking er Nordeas
fremste tjenestetilbud til
privatpersoner, investeringssel-
skaper, stiftelser og legater. I
tillegg betjener Private
Banking bedrifter med over-
skuddslikviditet, samt bedrif-
tens eiere. 

Nordea Private Banking 
anbefaler:
� Begynn i tide
� Vurder hvem som skal få

firmaet, og hvem som skal
få andre verdier

� Vurder å bruke A- og B-
aksjer med ulike rettigheter
i overtakelsesperioden

� Vurder om du har en
optimal selskapsstruktur,
men pass deg for skatte-
messig
gjennomskjæring

� Har du oppspart pensjon
eller nok å leve av uten å
være avhengig av midler fra
selskapet?

� Vær klar over «earn-out»
problematikk. 

Eierskiftealliansen:
NHO Oslo og Akershus tok i
2008 initiativet til å etablere
Eierskiftealliansen i Akershus. 
Eierskiftealliansen består i dag
av representanter fra
Maskinentreprenørenes
Forbund, Nordea, Sparebank1
Østfold, Sparebank1
Oslo/Akershus, Innovasjon
Norge, NHO Østfold, Virke og
Bedriftsforbundet.
Generasjons- og
Eierskiftesenter er prosjekt-
leder for alliansen.

Eierskiftealliansen anbefaler:
� Begynn i tide, og lag en plan
� Sørg for en åpen og retter-

ferdig prosess
� Avklar hva som er best for

bedriften
� Avklar hva som er best for

familien
� Skjevdeling krever åpenhet
� Salg er alltid et alternativ


