
mads Lebech har mange års erfaring fra både erhvervsliv og politik. 
Han er adm. direktør i en af Danmarks største private erhvervsdri-
vende fonde, industriens Fond, der arbejder for at fremme dansk 
erhvervslivs konkurrenceevne – særligt med fokus på industrien.

 
Tekst / mads lebech, adm. direktør,  
industriens fond,  
morten bennedsen, professor, insead

Revisorer har en unik position i dansk 
erhvervsliv. kun få leverandører kender sine 
kunder så indgående som revisorerne gør. 
kendskabet til regnskabsmæssige forhold er 
åbenlyst, men for mange mindre og mellem-
store virksomheder, er revisoren faktisk den 
eneste eksterne konsulent, der ofte og konti-
nuerligt beskæftiger sig med virksomheden. 
således har mange revisorer et mangeårigt 
forhold til sine kunder og kender virksom-
hedens historik, kultur, ledelse og persongal-
leri ganske godt.

fsR – danske revisorer har tidligere beskæf-
tiget sig med forholdet mellem kunde og 
revisor. og på baggrund af en analyse skrev 
brancheorganisationen følgende i årsberet-
ningen for 2013:

“Adspurgt om revisor, i kraft af sin revision 
af virksomhedernes regnskaber, har de bed-
ste forudsætninger for at yde kompetent 
økonomisk rådgivning i virksomheden, sva-
rer to ud af tre virksomheder, at de er enige 
heri. Det er en unik position, som reviso-
rerne fremadrettet bør bruge aktivt i deres 
forretning og dialog med kunderne. Samme 
analyse viser, at revisorbranchen nyder den 
højeste tillid blandt virksomhederne sam-
menlignet med andre rådgivergrupper. Re-
visor står bogstaveligt talt på skuldrene af sit 

revisoromdømme i sin relation til kunderne. 
Også når det gælder rådgivningsopgaver, 
som tilbydes i konkurrence med advokater og 
managementkonsulenter”.

Tilliden er enestående. Men den er også for-
pligtende. som fast sparringspartner, kan 
revisorer nemlig skabe stor værdi for den 
enkelte virksomhed, når fremtiden skal 
planlægges, strategien skal udføres eller for-
retningen skal udvikles. og det er netop i 
den sammenhæng, at et samarbejde mellem 
Center for ejerledede virksomheder og re-
visorerne kan være frugtbart for alle invol-
verede parter – særligt de tusindvis af danske 
virksomheder der står over for et ejerskifte 
i de kommende år og har behov for god 
rådgivning.

RevisoR eR ikke 
BaRe RevisoR
Som pålidelig og fortrolig rådgiver spiller revisor en stor rolle, når 
danske virksomheder står over for et ejerskifte. Men forud for selve 
ejerskiftet ligger et omfattende arbejde med at forberede den enkelte 
virksomhed til ejerskiftet. Den forberedelse stilles der skarpt på hos 
Center for Ejerledede Virksomheder på Copenhagen Business School 
– og revisorer over hele Danmark er tiltænkt en nøglerolle.
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morten Bennedsen har i en årrække beskæftiget sig med familie-
ejede og ejerledede virksomheder i både Danmark og i udlandet. 
Han er professor ved inSEaD og er også tilknyttet Center for 
Ejerledede Virksomheder på Copenhagen Business School.

nøglerolle tIl revIsorer
Center for ejerledede virksomheder er et 
forskningscenter der udvikler forskningsbase-
ret viden og brugervenlige værktøjer til lang-
sigtsplanlægning og udvikling i ejerledede 
virksomheder. Centeret arbejder grundlæg-
gende inden for tre felter: forskning, udvikling 
af værktøjer, samt formidling af værktøjerne.

alle tre felter har ejerledede virksomheder 
som omdrejningspunkt. Men for at sikre, at 
centerets arbejde og viden når ud til de ejer-
ledede virksomheder, så er det afgørende, at 
ejerledere overalt i danmark præsenteres for 
centeret og dets opnåede resultater og nyt-
tige værktøjer. det er her, at revisorer er til-
tænkt en nøglerolle.

for det første kan revisorer bringe den nye 
viden fra Center for ejerledede virksomhe-
der i spil. ved at benytte centerets viden og 
værktøjer proaktivt kan revisorer hjælpe 
ejerledede virksomheder på rette vej i for-
hold til at forberede virksomheden til frem-
tiden og blandt andet behandle det uundgå-
elige, men ofte ømtålelige, emne: hvad skal 
der ske den dag ejerlederen skal forlade sin 
position som ejerleder og virksomheden 
skal ejerskiftes?

for det andet så har mange revisorer i for-
vejen stor erfaring omkring ejerledelse 
og ejerskifter. de fleste revisorer har op-
levet både gode og mindre gode ejerskif-
ter og det er netop derfor, at Center for 
ejerledede virksomheder allerede har et 
tæt samarbejde med en række revisorer i 
forhold til at gøre de udviklede værktøjer 
mere praksisnære, mere relevante og ikke 
mindst lette at benytte som rådgivning ude i 
virksomhederne.

det handler om at være 
velforberedt
et af de emner som Center for ejerledede 
virksomheder særligt vil belyse, er beho-
vet for planlægning. Jo før planlægningen 
går i gang, desto større er chancen for, at 
det fremtidige ejerskifte bliver succesfuldt. 
selvom et ejerskifte ligger langt ude i hori-
sonten, kan man derfor med fordel begynde 
at benytte nogle af de planlægningsværktø-
jer som snart ligger klar hos Center for ejer-
ledede virksomheder. værktøjerne stiller 
alle de rigtige spørgsmål og kan med fordel 
benyttes allerede ti eller tyve år inden ejer-

skiftet forventes gennemført, så både øko-
nomiske og menneskelige beslutninger kan 
træffes i overensstemmelse med strategier og 
ønsker for virksomheden og de personer der 
omgiver den.

selvom ejerskifter ofte gennemføres fordi 
ejerlederen har nået en fremskreden alder, 
så er det absolut ikke den eneste anledning. 
Men uanset anledningen, så kan grundig 
planlægning af ejerskiftet være med til at 
sikre, at virksomheden ejerskiftes på den 
rigtige måde, på det rigtige tidspunkt og på 
vilkår der økonomisk stemmer overens med 
ejerlederens forventninger.

Med sin unikke position kan revisor sætte 
ejerforhold på agendaen når kunder rådgi-
ves. og med det brede virksomhedskend-
skab in mente, kan revisor rådgive kunden 
og bruge tilliden til at sætte de vanskelige 
overvejelser tidligt i spil. når et ejerskifte 
skal planlægges, er der mange faktorer der 
skal spille sammen for at gøre virksomhe-
den attraktiv og vækstparat under ny ledelse. 
dels er der de såkaldt hårde parametre. det 
kan være it-udfordringer der skal løses, flyt-
ning af produktion der skal gennemføres 
eller ny eksport der skal stables på benene, 
for at virksomheden er optimalt egnet til at 
blive solgt eller på anden vis skifte ejer. dels 
er også de mere bløde værdier i spil. fami-
lieforhold og arvinger er typiske eksempler 
herpå.

hvad er status og hvad kan  
revIsorer gøre I dag?
netop nu er Center for ejerledede virksom-
heder ved at skaffe ny viden om ejerledede 
virksomheder og deres behov for rådgiv-
ning. sammen med danmarks statistik sen-
der centeret et spørgeskema ud til omkring 
40.000 danske ejerledede virksomheder. her 
spørges der til ejerledernes tanker og syn på 
langsigtsplanlægning og virksomhedsover-
dragelse. Besvarelserne skal primært bruges 
til to formål.

derfor er eJerledede 
vIrksomheder I fokus
I de kommende år forventes det at tu-
sindvis af ejerledede virksomheder vil 
ejerskifte på den ene eller den anden 
måde. Ejerledede virksomheder udgør 
en betydelig del af dansk erhvervsliv 
og har dermed også stor indvirkning på 
eksempelvis jobskabelse og vækst. Af 
selvsamme årsag, er det afgørende at 
sikre, at fremtidige ejerskifter gennem-
føres succesfuldt, så virksomhederne 
kan fortsætte det gode virke under le-
delse af nye ejere.

En ejerledet virksomhed er en virksom-
hed med en kontrollerende ejer, der er 
aktiv i den daglige ledelse. 

•	 7 ud af 10 virksomheder har én kon-
trollerende ejer. 

•	 32 procent af alle direktørskifter sker 
inden for familien. 

•	 For 10.200 ejerledede virksomheder 
gælder det at ejerlederen er over 65 år. 

•	 23.000 virksomheder i Danmark for-
ventes at foretage ejer- eller genera-
tionsskifte inden 2025. 

Kilde: Center for Ejerledede Virksomhe-
der (www.cbs.dk/cev)
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