Hvem tager over?
Det anslås at 23.000 danske virksomheder står overfor et
generationsskifte i det kommende årti. Generationsskifte
er et stort og vigtigt skridt for disse virksomheder, men
kan indeholde mange økonomiske og følelsesmæssige
dilemmaer.
Rygraden i dansk erhvervsliv, som de familieejede virksomheder også bliver
kaldt, står for næsten 60 pct. af beskæftigelsen og genererer omkring 45 pct.
af den samlede omsætning i det private erhvervsliv i Danmark.
Et generationsskifte indebærer for det første store økonomiske og
administrative omkostninger for virksomheden. Ifølge beregninger kan
et generationsskifte dræne den enkelte virksomhed for ca. 40 procent
af egenkapitalen. For det andet kan generationsskifte i familiedrevne
virksomheder betyde følelsesmæssige dilemmaer når ejeren enten går på
pension eller dør.
Christian Bachmann, advokat og partner i DELACOUR, giver gode
råd om håndtering af generationsskifte i den seneste podcast ”Lyt til
erhvervsadvokaten” fra DELACOUR. Christian har 20 års erfaring med
rådgivning af klienter indenfor det skatteretlige område, og beskæftiger sig
desuden med skatteoptimering af generationsskifter.
- Man skal tage hul på problemstillingerne i god tid, siger Christian Bachmann.
Han opfordrer også til, at man inddrager sin bestyrelse i beslutningen om hvad
der skal ske, hvis ejer falder bort.
- Det kan være bekosteligt hvis man ikke får tilrettelagt generationsskiftet rigtigt.
Samtidig skal man se på om børnene overhovedet er de rette til at overtage
forældrenes rolle i virksomheden, det kræver indsigt og selverkendelse.
Lyt til Erhvervsadvokaten
Podcastet om generationsskifte er på i iTunes og Google Play samt på
dk.delacour.dk/lyt-til-erhvervsadvokaten fra idag. Her finder du også
DELACOURs podcasts vedrørende selskabsdannelse, handel med udlandet,
Advisory Boards m.m.
Abonner på ”Lyt til Erhvervsadvokaten” via iTunes eller en anden podcast-app
på din smartphone eller tablet.
Kontakt for mere information
Peter Mejlby, Direktør for Shared Services i DELACOUR. Mobil: 27 27 61 58.

FAKTA

Familieejerskab er den
mest dominerende
ejerskabsform i
Danmark
(Erhvervsstyrelsen: Vækst
via generationsskifte, 2008)

60.000

Der eksisterer ca.
60.000 familieejede
virksomheder i
Danmark.
(Bennedsen & Nielsen:
Familievirksomheder i
Danmark, 2014)

300.000

Ca. 300.000 arbejdspladser i familieejede
virksomheder bliver
berørt af de kommende
generationsskifter.
(Bennedsen & Nielsen:
Familievirksomheder i
Danmark, 2014)

