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Re vi sor som råd gi ver:

Kjøp og salg av  
virk som he ter

Artikkelen er 
forfattet av:
Si vil øko nom
An ders Tho re sen
Part ner i DHT Cor po ra te Services
An ders er med grün der av 
Lederkilden

Det for ven tes at 50 000  
be drif ter i Nor ge vil skif te  
eier de nes te ti åre ne.  
Det te kommer bl.a. av at 
man ge ei ere som ble født 
i et ter krigs ti den, nær mer 
seg pen sjons al der. Høy 
ak ti vi tet in nen for ei er skif
ter inne bæ rer spen nen de 
mulig he ter for re vi sor som 
råd gi ver i åre ne frem over.

Uli ke in ter es ser
Kjø pe re og sel ge re har uli ke in ter es ser ved 
en trans ak sjon. For kjø per er ut gangs-
punk tet van lig vis å fin ne et «rik tig» ob jekt 
å kjø pe opp. Sær lig for en in du stri ell kjø-
per er det lite rele vant å kjø pe en virk som-
het som «ikke pas ser inn» bare for di pri sen 
er god. Vi de re øns ker både kjø per og  
sel ger å gjø re en «god deal». Kjø per øns ker 
nor malt en trans ak sjon til en lav pris, 
mens sel ger øns ker en høy pris. Beg ge 
par te ne øns ker gjer ne å mi ni ma li se re skatt, 
men har ofte uli ke pre fe ran ser for hvor dan 
trans ak sjo nen skal struk tu re res for å opp nå 
det te.

For kjø per er det vik tig å re du se re ri si ko 
ved kjø pet. Kjø per har mind re inn sikt  
i virk som he ten som er til salgs enn det 
sel ger har, og øns ker å re du se re sjan se ne 
for å kjø pe «kat ta i sek ken». Vi de re vil 
kjø per søke å re du se re sjan se ne for søks mål 
og er stat nings an svar. Yt ter li ge re en ri si ko 
kjø per øns ker å re du se re, er fa ren for at 

sel ska pet «for vit rer»; der som an sat te/kom-
pe tan se og kun der for la ter sel ska pet etter 
opp kjø pet, vil ver dien for kjø per kun ne bli 
ve sent lig re du sert.

Sel ger er på sin side opp tatt av å «unn gå 
krøll» i et ter kant av trans ak sjo nen. For 
den ne er det ofte også av stor be tyd ning at 
virk som he ten for val tes vi de re på en god 
måte. Det kan bl.a. in ne bæ re at ikke  
mer ke nav net (noen gan ger fa mi lie nav net) 
sver tes og at an sat te får be hol de sin 
ar beids plass. Der som sel ger selv fort satt 
skal være ak tiv i be drif ten, er det også 
av gjø ren de hvor dan den nes hver dag blir 
med nye ei ere.

Det er alt så ofte mye mer enn pris som er 
av gjø ren de, både for kjø per og sel ger. Det 
gjør bl.a. at kjø per gjer ne vil kjø pe inn mat 
frem for ak sjer, øns ker bin dings tid for  
sel ger, be ta ling knyt tet til earnout og  
sel ger kre ditt – ofte også be ta ling med 
ak sjer i kjøperselskapet. Sel ger vil på sin 
side ofte sel ge ak sjer frem for inn mat, øns-
ker ikke earnout, bin dings tid og sel ger-
kreditt, men kon tant opp gjør.

In ter es se ne og pre fe ran se ne hos kjø per og 
sel ger kan m.a.o. være vel dig for skjel lige. 
Det er vik tig ikke å un der vur de re ut ford-
rin ger knyt tet til det te. Kjø pers og sel gers 
uli ke syn kan bl.a. være ba sert på ulik 
in for ma sjons til gang/inn sikt i kjøps ob jek-
tet og mar ke det, fø lel ser og kul tur. God 
for hand lings tek nikk kan i ve sent lig grad 
på vir ke ut fal let.

Uli ke kjø pe re – ulik ver di
Uli ke ty per kjø pe re − in du strielle, fi nan si-
el le og en kelt per so ner − ten ker for skjel lig. 
Det er vik tig å hus ke at en be drift har ulik 
ver di for uli ke kjø pe re. Det er nor malt vik tig 
å skil le mel lom ver di av virk som he ten 
‘stand alone’ (slik sel ska pet frem står i dag), 
syn er gi er (inn tek ter og kost na der) og stra te-
gis ke ver di er. Stand alone-ver dien er den 
sam me uav hen gig av hvem kjø per er (det 

kan dog være sto re for skjel ler knyt tet til 
sy net av hva den er). Syn er gi er og stra te-
gis ke ver di er vil der imot være for skjel lige fra 
kjø per til kjø per. For at sel ger skal opp nå et 
op ti malt re sul tat, er det av stor be tyd ning  
å iden ti fi se re dis se ver diene for hver kjø per, 
og brin ge det te inn i for hand lin gene.

Re vi sors rol ler ved ei er skif ter
Re vi sor kan spil le en me get sent ral rol le  
i for bin del se med ei er skif ter. Noen sent rale 
rol ler er:

Å være en og trygg sparringspartner for 1. 
kun den før, un der og etter trans ak sjo-
nen. Som re vi sor kjen ner du kan skje 
kun den per son lig, og du har god inn-
sikt i virk som he ten og dens kul tur. 
Kan skje er det livs ver ket som skal  
sel ges, og da kan du som re vi sor gi 
trygg het i pro ses sen.
Sik re god kom mu ni ka sjon med, samt 2. 
kvali tets sikre do ku men ta sjon fra/til 
and re råd gi ve re som er in vol vert  
i pro ses sen. Det kan for ek sem pel være 
ho ved råd gi ver el ler ad vo kat for hhv. 
sel ger og kjø per.
Bi dra med spiss kom pe tan se in nen  3. 
en del om rå der, f.eks.:

Re vi de re trans ak sjo nen1. 
Skatt og av gift2. 
Uli ke transaksjonsmodeller  3. 
og opp gjørs for mer
Transaksjonsgjennomføring4. 
Ver di vur de ring5. 
Fi nan si ell due di li gen ce6. 
Lik vi di tets bud sjett7. 

Re vi sors uavhen gig het står sent ralt ved ei er-
skif ter. Re vi sor kan ikke set te seg i en situa-
sjon der han/hun må re vi de re re sul ta tet av 
eget ar beid. Tek nisk bi stand/vei led ning er 
ak sep tert, men re vi sor bør ikke ta del i kun-
dens be slut ning ved å le ve re ve sent li ge pre-
mis ser el ler an be fa le kon kre te løs nin ger. 
Det te er vik tig å pas se på også ved ut for-
ming av til bud og opp drags av ta le.

Lyk ke til!
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10 spørs mål å ten ke gjen nom ved salg av sel skap
Hva er hen sik te ne og må let med å sel ge be drif ten?1. 
Er ti min gen rik tig for å sel ge be drif ten?2. 
Hva bør even tu elt gjø res med be drif ten før den skal sel ges? 3. 
(«Dress the bride»)
Hvem kan være rik tig kjø per?4. 
Hvil ke syn er gi er og stra te gis ke ver di er har de mest ak tuelle 5. 
kjø per ne? NB! Det te bør vur de res for hver en kelt av de mest 
ak tuelle kjø per ne da det kan va rie re mye.
Skal ei er ne og le del sen være med vi de re?6. 
Hvor dan bør trans ak sjo nen struk tu re res for at dere skal opp nå 7. 
de fi nan si el le mål set tin ge ne ved sal get?
Er det øns ke om å be hol de eien dom el ler and re ei en de ler som 8. 
skal skil les ut fra virk som he ten og som skal be hol des selv,  
sel ges uav hen gig av be drif ten el ler lei es ut til be drif ten?

I ar tik kel se ri en inn går føl gen de tema:
Lønn som hets for bed ring•	
Øko no mi sty ring og ledelsesrapportering•	
Fi nan sie ring og lik vi di tets sty ring•	
Selskapssekretær•	
Re struk tu re ring•	
Kjøp og salg av virk som het•	
Ver di vur de ring•	
Ge ne ra sjons skif te•	

Re vi sor for en in gen har i sam ar beid med Lederkilden.no  
ut ar bei det en skred der sydd løs ning med verk tøy og fag stoff 
som støt ter opp un der alle na tur li ge om rå der for re vi sor  
som råd gi ver. Se mer på: www.lederkilden.no/?dnrmedlem=true

Ar tik kel se rie

Lederkilden.no

Som medlem er du den beste ambassadøren vi har  
for å rekruttere nye medlemmer til Revisor foreningen.  
Vi ønsker derfor å motivere deg til å verve en venn eller 
kollega. Som takk for hjelpen får du tilsendt en verve-
premie.

Fordeler For medlemmer i revisorForeningen:
•  Gode rabatter på alle kurs, fagbøker og  tidsskrifter
• Tilgang til vår faglige spørretjeneste
•  Full tilgang til våre nettsider med relevant og nyttig 

faginformasjon
•  Gunstig bankavtale og reise-, innbo- og  bilforsikring 

Den du verver, fyller ut innmeldingsskjemaet på 
 revisorforeningen.no. Det nye medlemmet må skrive 
inn ditt navn som verver nederst i fritekstfeltet.  
Når innmeldingen er bekreftet, vil du  
få  tilsendt et Presenta gavekort.

Kampanjen gjelder verving av ordinære   
medlemmer og praksismedlemmer.

Skjema for innmelding finner du på: 
revisorforeningen.no/a9018842

Verv en venn eller en kollega og motta et 
gavekort på kr 500.  Revisorforeningen 
er i vekst, og vi ønsker din hjelp til å bli 
enda flere. Sammen er vi sterke! 

Hvil ke al ter na ti ver er det til å sel ge be drif ten?9. 
Hvor dan bør kon fi den sia li tet og kom mu ni ka sjon hånd te res?10. 

Medlemssider


