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Bakteppe
1

Norsk økonomi har flere gode tiår bak seg

2

Mange står ovenfor et av de aller viktigste
valgene som bedriftseier

A

KUNDE

Til stede
Fra min
til vår kunde

Vårt mål: Interessant samtalepartner rundt
alle kundens finansielle behov

A

3

«Til stede. Hver dag. Når det gjelder som mest»

SMB Markedet – Et marked som fortjener mer
SMB bedrifter - hovedeier >60 år

Eier- / generasjonsskifte neste 10 år

Erfaringstall fra Sverige

58%

35%

19%

legges ned

25%

120 000
SMB
bedrfiter

12%
75%

Gjelder samme forholdstallet for Norge vil det bety
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= Generasjonskifte

= Andre løsninger

arbeidsplasser
legges ned

DNB kan blant annet gjennom slike seminarer og vår kompetanse bidra til at så få bedrifter som mulig
legges ned og at Norske SMB bedrifter også i fremtiden vil bidra til verdiskapning fra Nord til Sør
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Hvor står din bedrift ift et generasjonsskifte/eierskifte?
Overføring til et eller
flere av barna

Salg av bedriften helt
eller delvis til eksterne

Vanlig
generasjonsskifte

Salg

Du kan legge ned og
realisere mulige verdier

Styrt
avvikling

Hvilke mulige veier kan du gå?
Et sentralt spørsmål Î Hva er best for bedriften fremover?

Er generasjonsskifte aktuelt?
Noen av arvingene som er aktuelle til å overta?
• Ønsker noen dette?
• Kvalifikasjoner og teft?
• Hvordan er mulighetene for at det vil lykkes?
• Kan dette gjøres uten at det oppstår splid i familien?

Handler ofte om det er mulig å overføre:
• Evnen og viljen til å stå på og til å skape lønnsomhet
• Overføring av kontaktnett
• Tillit hos kunder, leverandører ansatte

Viktig å være klar over at det er forskjell på familiebedrifter og «uavhengige» bedrifter

Hva skal skje videre?
- Sentrale spørsmål man bør ha forhold til
Verdi

Potensielle
kjøpere
Resultat og
balanse

Pensjon

• Hva er bedriften verdt?

• Er den salgbar?
• Finnes det noen åpenbare kjøpere?

• Hvilken salgspris kan bedriftens inntjening
forrente?
• Finnes det skjulte verdier i balansen?

• Behov for pensjon – gjennom salgsvederlag
eller over drift?

«Tilstede, hver dag og når
det gjelder som mest»
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«Tilstede, hver dag og når det gjelder som mest»

Generasjonsskifte - Målsetting

Opprettholde
bedriftens
livskraft

Sikre
familiefreden

Minimalisere
skatt –
tidligere også
arveavgift

Flere aspekter som bør vurderes før et gerenasjonsskifte

Mulige konfliktområder:

Bedriften

1. Familien

2
6

2. Ledelse og ansatte
3. Eksterne investorer

5

4. Inaktive og passive eiere

7
1

4

Familie

3

Eierskap

Nærmere om generasjonsskifte
Mange hensyn som må og bør avveies:
• Bør bedriften overføres som gave, arv etter
loven eller arv etter testament?
• Utløsning av arvinger som ikke skal overta
driften
• Finansiering av familiebedriften
• Sikring av seniors og ektefellens økonomi for
fremtiden

• Forholdet til andre eiere av bedriften
• Valg av selskapsform i fremtiden
• Forholdet til kreditorer

5. Ledere med eierskap

6. Familieansatte
7. Arbeidende familieeiere

Valg av transaksjonsform
• Valget av den transaksjonsform som kan

benyttes ved overføring av aksjer varierer
mellom:
− Helt rene kjøp
− Kjøp til underpris (gavesalg)
− Rene gaveoverføringer

• Særlig om gavesalg:
− Medfører at giver får en fordring på

mottaker/mottakers selskap som senior kan
benytte som inntektskilde

− Mottaker kan betale ned med utbytte mottatt
fra selskapet det mottas aksje i

Generasjonsskifte - Momenter
• Seniors kontroll over aksjene etter gaveoverdragelsen, herunder kontroll i den

underliggende aksjeinvestering, kan sikres gjennom innføring av ulike selskapsrettslige
aksjeklasser, f.eks. A- og B-aksjer

• Vanlig at senior beholder aksjer i den aksjeklasse som gjennom vedtektene er gitt større
innflytelse gjennom økt stemme- og utbytterett

• Mindre problematisk nå etter bortfall av arveavgiften
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«Tilstede, hver dag og når det gjelder som mest»

Statsbudsjettet 2016
¾ Selskapskatt reduseres til 25 % i 2016 og 22 % i 2018
¾ Rentebegrensingsregelen skal fortsatt bare gjelde kun for interne lån, men de
strammes inn fradragsrammen fra 30 % til 25 % av skattemessig EBITDA.
¾ Ber FIN dep. lage forslag til strengere regler og sende på høring.

¾ Endrer ikke avskrivningssatser for 2016- men anbefaler endring som foreslått
av Scheel utvalget, men da først med effekt fra 2017.

¾ Aksjeutbytte og gevinster/tap skal beskattes som alminnelig inntekt men
grunnlaget skal økes med en faktor på 1,15 for 2016 og 1,44 fra 2018.

¾ Lån fra selskap den 7. oktober eller senere anses som skattepliktig utbytte
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«Tilstede, hver dag og når det gjelder som mest»

Eierskifte, fra tanke til handling

Salgsbeslutning

Valg av rådgiver

Mandatavtale

Salgsprosess

Ny fase i livet

En lang prosess

Salgsbeslutning

Valg av rådgiver

Mandatavtale

Salgsprosess

Ny fase i livet

Møte med
potensielle
kjøpere

Forhandlinger og
finne beste
løsning

Inngå avtale og
closing

Salgsprosessen

Utarbeide
presentasjon

Identifisere
potensielle
kjøpere

Hva er vi ute etter ?
Kapital
Kompetanse
Kultur

Hvem er den beste kjøperen ?

Industrielle /
Strategiske

Finansielle

Ansatte

Suksesskriterier
Planlegging
Posisjonering

Alternative løsninger
Fremdrift
Kommunikasjon
Dealbreakers ?

Mange spesialister involveres
«Vi sørger for at alle aktører drar i samme retning og i ditt tempo»
Skatteadvokat
Revisor

Skatteadvokat

Avtaleadvokat

Kunde

Avtaleadvokat

Kunde

Rådgiver
Verdivurdering

Bank
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