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Et centralt erhverv 
I PwC har vi den seneste årrække haft fokus på tømrer- og 
snedkerbranchen. Vores fokus skyldes, at der her er tale om 
et centralt erhverv – både for beskæftigelsen og for dansk 
økonomi som helhed. Vi følger udviklingen i branchen nøje 
for således at være på forkant med, hvordan fx lovmæssige 
ændringer kan påvirke såvel den mindre tømrervirksomhed 
med få ansatte som den større tømrer- og snedkervirksomhed.

Vi	har	derfor	igen	i	år	udarbejdet	en	brancheanalyse	specifikt	
målrettet tømrer- og snedkerbranchen. Analysen viser en 
stigende omsætning, en mindre stigning i den gennem snit-
lige indtjening og en stigende konsolidering af virk som-
hederne. Du kan læse mere om udviklingen af de enkelte 
nøgletal senere i analysen. 

Ud over udviklingen i udvalgte nøgletal har vi valgt at 
medtage en række områder, som vi mener, er særligt 
relevante for branchen. 

Vi har i denne udgave af brancheanalysen valgt at fokusere 
på følgende områder:

•  Anvendelsen af it-værktøjer til optimering og 
effektivisering af dagligdagen

•  Moms og afgifter, som din virksomhed skal være 
opmærksom på

•  Hvordan du beregner beskatning af fri bil samt de nye, 
forskellige leasingformer

•  Køb/Salg af virksomhed samt generationsskifte af din 
virksomhed 

Ovenstående områder kan være med til at forbedre din 
virksomhed. Dog gør vi opmærksom på, at der ikke 
nødvendigvis er en fyldestgørende beskrivelse af alle forhold 
eller en fuld beskrivelse af alle relevante forhold, som kan 
iagttages. Her er det nødvendigt at drøfte de aktuelle 
udfordringer med de relevante rådgivere, som kan assistere 
med opgaven. 

Vi besvarer gerne spørgsmål til eller uddyber analysen, og 
du er velkommen til at kontakte os med henblik på et 
uforpligtende møde.

God fornøjelse. 
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Tømrer- og snedkerbranchen

Konklusion på nøgletalsanalysen

Fortsat fremgang i tømrer- og snedkerbranchen

Analysen viser en fortsat fremgang i tømrer- og snedker-
branchen. Virksomhederne har formået at hæve akti-
vitetsniveauet og samtidig fastholdt den procentvise 
indtjening fra tidligere år. Virksomhederne synes tilmed 
at være blevet mere effektive, hvilket fremgår af en 
omsætningsstigning pr. medarbejder. Effektivitets-
stigningen i branchen skal formentligt ses i sammen-
hæng med den øgede fokus på bl.a. effektiv brug af it, 
bedre styring og planlægning af opgaver samt en 
optimeret anvendelse af medarbejderressourcer mv. 
Endvidere har tømrer- og snedkervirksomhederne 
oplevet en stigning i soliditeten og står dermed bedre 
rustet over for fremtidens udfordringer grundet et 
styrket kapitalgrundlag.

Forventningen til de kommende år er en fortsat positiv 
udvikling i aktivitetsniveauet samt et endnu større fokus 
på effektivisering ved hjælp af it-værktøjer. Hovedparten 
af virksomhederne i tømrer- og snedkerbranchen vil 
forsat kunne kapitalisere på en optimering af daglige 
arbejdsgange og lettelse af administrative byrder ved 
brug af it. Fx vil en vellykket implementering og anven-
delse af it til elektronisk timeregistrering, indscanning 
og elektronisk godkendelse af bilag eller betaling via 
MobilePay kunne føre til frigivelse af fakturerbar tid 
og herigennem til en forbedret indtjening.
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Udvikling i dækningsgrad

Dækningsgraden udtrykker virksomhedernes indtjening på udførte 
arbejdsopgaver og hermed indirekte den konkurrencemæssige situation, som 
tømrer- og snedkerbranchen og dennes virksomheder oplever.

Niveauet for indtjening har over de seneste to regnskabsår været stabilt på 
tværs af landsdelene. Jylland/Fyn har oplevet en mindre tilbagegang på 1 % 
fra 20 % til 19 %, mens der på Sjælland har været en stigning på 2 % fra 9 % 
til 11 %. Forskellen på niveauet fra Jylland/Fyn til Sjælland skal forklares ud 
fra størrelsen af virksomhederne imellem landsdelene, idet der indgår større 
virksomheder i analysen, som er beliggende på Sjælland frem for Jylland/Fyn. 

Dækningsgraden for større tømrer- og snedkervirksomheder er relativt mindre 
sammenlignet med mindre virksomheder. Mindre virksomheder på fx under  
20 mio. kr. i nettoomsætning tjener i gennemsnit mellem 20 %-28 %, mens 
større virksomheder med en nettoomsætning på over 50 mio. kr. tjener mellem 
11 %-17 %.
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Udvikling i soliditetsgrad

Soliditetsgraden udtrykker, hvor meget egenkapitalen udgør af den samlede 
aktivmasse, og giver dermed et indblik i, hvor solid og velkonsolideret en 
virksomhed er samt for tømrer- og snedkerbranchen som helhed. 

Soliditetsgraden for både Jylland/Fyn og Sjælland er steget, hvilket er et udtryk 
for, at virksomhederne har haft positiv indtjening i perioden og ikke udloddet 
det fulde overskud, idet virksomhederne ønsker at konsolider sig over for 
deres interessenter, herunder banker, leverandører, kunder mv.
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Udvikling i branchen – kommentering af nøgletal
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Omsætning pr. ansat
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Udvikling i omsætning pr. ansat

Trods den påvirkning som anvendelse af underleverandører har på nøgletallet 
omsætning pr. ansat, antages niveauet dog at være konstant, hvorfor nøgle-
tallet er anvendeligt til at beskrive en udvikling i branchen og virksomhedernes 
evne til at genere omsætning.

Omsætning pr. ansat er steget fra TDKK 1.337 i det foregående regnskabsår 
til TDKK 1.399 i det seneste, svarende til en stigning på 5 %. Den positive 
udvikling i nøgletallet viser, at virksomhederne er blevet mere produktive og 
i dag formår at styre arbejdsopgaverne bedre med hensyn til ressource-
planlægning og effektivisering af arbejdsprocessen i forbindelse med 
tidsregistrering, indkøb mv. samt ved brug af fx it-værktøjer.

Begge segmenter*

*) Der ses her på tværs af segmenterne Jylland/Fyn og Sjælland.

Udvikling i afkastningsgrad

Nøgletallet afkastningsgrad udtrykker tømrer- og snedkerbranchens evne til at 
forrente investeret kapital. 

Udviklingen i afkastningsgraden fra forrige til seneste regnskabsår har været 
svagt positivt. Niveauet for Jylland/Fyn er steget fra 20 % til 22 %, imens det 
for Sjælland er svagt stigende fra 8% til 9 %. Forklaringerne på denne store 
forskel er de samme som for dækningsgraden, hvorfor der henvises hertil. 
Årsagen til den positive udvikling kan hænge sammen med bedre aktivitet og 
lavere investeringer i materiel mv. 

Udvikling i overskudsgrad

Overskudsgraden kan som nøgletal anvendes til at anskueliggøre, i hvilket 
omfang virksomhederne i tømrer- og snedkerbranchen kan generere reelt 
overskud. 

Overskudsgraden i tømrer- og snedkerbranchen har stort set været uændret i 
forhold til seneste regnskabsår gældende for både Jylland/Fyn og Sjælland. 
Dvs. at virksomhederne procentmæssigt har tjent det samme de seneste to år. 
Det hænger godt sammen med, at selvom der har været et større aktivitets-
niveau, så er der fortsat hård konkurrence om kunderne og ikke mindst et 
prispres. Overskudsgraden for Jylland/Fyn ligger på et højere niveau i forhold 
til Sjælland. Overskudsgraden er uændret på 7 % for jyske og fynske virk-
somheder, mens de sjællandske (inklusiv København) ligger på et lidt lavere 
niveau på 2 %. Niveauforskellen mellem Jylland/Fyn og Sjælland skal bl.a. ses 
i sammenhæng med størrelsen af virksomhederne, jf. forklaringerne under 
dækningsgraden. 

Afkastningsgrad

Overskudsgrad

Jylland/Fyn Sjælland 

20 % 

8 % 

22 % 

9 % 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

Foregående regnskabsår Seneste regnskabsår 

Jylland/Fyn Sjælland 

20 % 

8 % 

22 % 

9 % 

0 % 

5 % 

10 % 

15 % 

20 % 

25 % 

Foregående regnskabsår Seneste regnskabsår 

Foregående regnskabsår Seneste regnskabsår 

Jylland/Fyn Sjælland 

  7 % 

 2 % 

  7 % 

 1 % 
0 % 

5 % 

10 % 



8   Brancheanalyse af tømrer- og snedkerbranchen

Fokuserede styringsværktøjer
I tømrer- og snedkerbranchen, hvor der er høj konkurrence 
og store udsving i aktivitetsniveauet, er det afgørende at 
have de rette styringsværktøjer. Vi har udpeget følgende 
områder og parametre som væsentlige, for at man som 
tømrer- og snedkervirksomhed kan skabe overblik, styrke 
beslutningsgrundlaget og herigennem øge indtjeningen:

Løbende rapportering 

Ved at foretage en regelmæssig rapportering – eksemplevis 
en oversigt med de væsentligste nøgletal – muliggøres en 
løbende tilpasning af forretningsområder, fx de forretnings -
områder, hvor indtjeningen kan forbedres. Der bør i denne 
sammenhæng ikke udelukkende ses på selve driften, men 
inddrag også balancen i rapporteringen, og fokusér på 
penge bindinger. 

Høj detaljeringsgrad

Specificér	omsætning	og	omkostninger	ud	på	laveste	niveau	i	
månedsrapporten. Kunsten ligger i at have en tilstrækkelig høj 
detaljeringsgrad uden samtidig at miste overblikket. For 
mange tømrer- og snedkervirksomheder kan et overblik over 
igangværende sager være afgørende i forhold til en reduktion 
af risikoen ved fejlslagne sager og dårlig indtjening. 

Få, men stærke styringsnøgletal

En øget detaljeringsgrad forbedrer muligheden for at styre 
forretningen efter de parametre, der er selve kernen i den 
daglige drift af en tømrer- og snedkervirksomhed. Blandt de 
styrende nøgletal, som du bør have fokus på, er:

• Dækningsgrad (bruttoavance/omsætning	*100)	
udtrykker, hvor meget bruttoavancen udgør af 
omsætningen. Bruttoavancen opgøres som produktion 
fratrukket vareforbrug, underleverandører og 
personaleomkostninger	(produktionslønningerne).	
Dækningsgrad måler indtjeningen på den enkelte sag i 
procent, og procenten afhænger af virksomhedens 
størrelse. Dækningsgrad kan bruges som målestok ved 
afgivelse af tilbud samt til løbende opfølgning på den 
enkelte sag og afslutningsvist til efterkalkulation af sagen. 

• Omsætning pr. ansat (nettoomsætning/gns. antal 
ansatte)	kan	bruges	som	benchmarkværktøj,	hvor	den	
enkelte virksomhed kan sammenligne sig med de ”bedste” i 
branchen og vurdere omfanget og behovet for antal ansatte. 
Her skal der tages hensyn til anvendelse af under leve-
randører, som kan give misvisende nøgletal, afhængigt af 
omfanget af underleverandører frem for egne ansatte.

• Soliditetsgrad	(egenkapital/passiver	i	alt	*100)	er	et	
vigtigt nøgletal, som udtrykker, hvor konsolideret en 
virksomhed er. Soliditetsgraden er et vigtigt parameter, når 
banken mv. vurderer risikoen i virksomheden, og 
nøgletallet	har	således	indflydelse	på	bankers	fast	sættelse	
af renter, gebyrer mv. Bankers nuværende niveau for en 
tilfredsstillende	soliditetsgrad	ligger	mellem	25	%-30	%.	
Virksomhedernes soliditetsgrad bør altid optimeres i 
årsrapporten. Det er derfor en god ide at se på, hvorledes 
soliditetsgraden kan forbedres – fx ved balancetilpasning 
– allerede inden årsafslutningen. Hos PwC har vi nogle 
klare bud på, hvordan en virksomhed kan få optimeret sin 
balance og nøgletal. Her kan bl.a. nævnes:

 • Nedbringelse af leverandørgæld med   
   overskudslikviditet
 • Tilpasning/Afregning af koncernintern mellemregninger
 • Inddrivelse af tilgodehavender fra kunder inden   

 regnskabsårets udløb.
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Aktuelle forhold og tendenser 
i branchen

Flere administrative udfordringer

Af den seneste medlemsanalyse fra Dansk Byggeri fremgår 
det, at bygge- og anlægsvirksomheder anser administrativt 
bøvl som en af de største udfordringer de kommende år. Til 
trods for at der igennem årene er blevet gennemført 
administrative lettelser fra lovgivers side, er det ikke sådan, 
det opleves hos byggevirksomhederne. Tværtimod er der lagt 
endnu	flere	opgaver	over	til	virksomhederne.	Det	gælder	fx	
elektronisk indberetning af udbytte, selvangivelse mv. 

Flere af de daglige administrative opgaver kan dog helt eller 
delvist afhjælpes ved brug af it-værktøjer. Bl.a. kan udfyldelse 
af ugesedler, hvor medarbejderne registrerer tid på enkelt 
sager, i dag foretages via smartphone eller tablet samtidig 
med, at ”mester” eller byggelederen kan godkende disse 
elektronisk. På denne måde lettes den administrative byrde, 
da ugesedler ikke skal håndteres manuelt. Samme mulig-
heder er gældende for bilag, hvor indførelsen til bogholderi-
systemet kan foretages elektronisk via en scannings-app 
på smartphone eller tablet. 
 

Øget digitalisering

Anvendelsen af nye og mere effektive it-værktøjer skal 
fungere og anses som en reel hjælp i dagligdagen, hvorfor 
udgangspunktet for en digitalisering altid skal passe til den 
enkelte virksomhed og dennes behov. Hvor stærkt den 
enkelte virksomhed står med hensyn til anvendelse af 
it	og	omfanget	af	de	afledte	besparelser	gennem	en	
effektivisering af daglige forretningsgange varierer 
virksomhederne imellem. Oplistet neden for er nogle 
eksempler på mulige effektiviseringsforslag, som kan lette 
dagligdagen, spare omkostningskroner samt frigøre 
fakturérbar tid:

• Anvendelse af it-værktøj til elektronisk tidsregistrering  
af ugesedler

• It-værktøj til elektronisk scanning af bilag til brug for 
bogføring, herunder elektronisk godkendelse af bilag  
på smartphone eller tablet

• Bogføringssystem med sagsstyring
• Anvendelse af MobilePay, så kundernes betalingsmetoder 

gøres nemmere – dette giver hurtigere indbetalinger og 
mindre behov for udsendelse af rykkere mv. 

Ønsker du en uformel dialog omkring vores erfaringer med 
digitalisering af virksomheder, er du velkommen til at 
kontakte os.
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Nøgletalsdefinitioner

Omsætning: Udtrykker omsætning eksklusiv moms og punktafgifter.
  
Dækningsgrad:  (Bruttoavance/Omsætning) * 100. Udtrykker, 
hvor meget bruttoavancen udgør af omsætningen. Bruttoavancen 
er opgjort med nettoomsætning fratrukket vareforbrug, under-
leverandører og personaleomkostninger.

Soliditetsgrad: (Egenkapital/Samlet balance ekskl. likvider og 
værdipapirer) * 100. Udtrykker, hvor stor en del af den samlede 
kapital, der er fremkommet ved egenfinansiering.

Omsætning pr. ansatte: (Omsætning/Antal ansatte). Udtrykker, hvor 
meget de ansatte i gennemsnit har bidraget med til omsætningen.

Overskudsgrad: (Overskud før renter og skatter/Omsætning)
Udtrykker, hvor stort overskuddet er i forhold til omsætningen. 

Afkastningsgrad: (Primært resultat/Samlet balance) * 100.
Udtrykker hvor stor den samlede kapitals afkast er gennem 
den primære aktivitet.

Analysebaggrund
Analysen er udarbejdet på baggrund af de senest tilgængelige 
årsrapporter for PwC’s kunder inden for den pågældende 
branche	–	virksomheder	med	NACE-kode	433200.	

For at sikre, at oplysninger fra enkeltvirksomheder ikke kan 
identificeres,	udarbejdes	der	ikke	analyser	på	populationer	på	
under	25	virksomheder.	

Virksomheder, som qua sin størrelse eller som markant 
afviger fra populationsgennemsnittet er frasorteret i 
analysen. Herved undgås en uforholdsmæssig stor 
påvirkning fra enkeltvirksomheder.
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Byggebranchen er underlagt komplekse regler, hvilket 
betyder, at mange virksomheder ikke behandler moms og 
afgifter hverken korrekt eller optimalt. Hertil kommer, at 
der	pr.	1.	januar	2011	blev	indført	nye	regler	vedrørende	
moms i forbindelse med fast ejendom. De nye regler 
medførte en gennemgribende ændring af momsforholdene i 
branchen, hvilket indirekte har påvirket en lang række 
forretningsmæssige dispositioner.

Moms

1. Bygges der for egen eller fremmed regning?
Virksomheder, der beskæftiger sig med opførelse (herunder 
til-	og	ombygning)	af	fast	ejendom,	skal	først	og	fremmest	
gøre sig klart, om byggeriet sker for fremmed regning eller 
for egen regning.

Salg af en helt almindelig entrepriseydelse er byggeri for 
fremmed regning. Herudover er der tale om byggeri for 
fremmed regning, hvis den bindende aftale med køber 
indgås før påbegyndelsen af støbning af fundament 
(ved	nybyggeri)	eller	før påbegyndelsen af det egentlige 
ombygningsarbejde

1.1 Byggeri for fremmed regning
Byggeri for fremmed regning er det almindelige 
udgangspunkt, og som nævnt ovenfor håndteres det 
momsmæssigt som en entrepriseydelse. Entrepriseydelser er 
generelt momspligtige, og det indebærer, at den aftalte 
entreprisesum skal tillægges moms.

1.2 Egen regning
Hvis	der	bygges	for	egen	regning,	finder	de	særlige	regler	om	
pålægsmoms	(eller	byggemoms)	anvendelse.	

Pålægsmomsen er alene relevant for det arbejde, der udføres 
af virksomhedens egne ansatte i forbindelse med byggeriet 
(herunder	også	projekteringen	såsom	arkitekt	og	ingeniør).	
Arbejde udført af tredjemand skal således ikke medregnes 
ved opgørelsen af pålægsmomsen.

Pålægsmomsen er indført for at udligne den momsmæssige 
konkurrencefordel, som man ellers ville få, hvis man ansatte 
medarbejdere til at udføre ydelsen frem for at købe ydelsen 
hos underleverandører.

Pålægsmoms
Pålægsmomsen	er	en	moms	på	værdien	af	(1)	eget	arbejde	og	
(2)	egne	materialer.

Ved byggeri for egen regning er momsgrundlaget virk som-
hedens almindelige salgspris for en tilsvarende leverance til 
tredjemand	eller	en	kalkuleret	salgspris	(inklusive	avance),	
hvis	der	ikke	findes	en	almindelig	salgspris.

Pålægsmomsen er således en teknisk salgsmoms, som 
virksomheden selv skal angive. Hvis pålægsmomsen opgøres 
i forbindelse med momspligtige leverancer, har 
virksomheden fradragsret for pålægsmomsen.

2. Kort om moms ved salg af fast ejendom
Den ”nye” moms på fast ejendom rammer følgende 
situationer:

1.	 Salg	af	byggegrunde	 
(herunder	særskilt	salg	af	en	bebygget	grund)

2.	Salg	af	nye	bygninger,	herunder	tilbygninger
3.	 Salg	af	væsentligt	ombyggede	ejendomme

Moms- og afgiftsregler 
for byggebranchen
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Selvom reglerne har været gældende i fem år, er der stadig en 
lang række vanskelige områder, som virksomhederne skal være 
opmærksomme på.

2.1 Hvad er en byggegrund?
Der var oprindeligt lagt op til, at afgrænsningen af begrebet 
”byggegrund” skulle ske med udgangspunkt i 
planlovgivningen. Som praksis har udviklet sig, er der i dag et 
selvstændigt momsretligt byggegrunds-begreb, der rammer 
meget bredere end planlovgivningens bestemmelser.

Det er således i dag fx underordnet, om et areal er lokalplanlagt 
eller ej. Hvis det blot principielt er egnet til bebyggelse, så er der 
risiko for, at der skal pålægges moms ved salg.

2.2 Salg af ”gamle” bygninger med henblik på udvikling
Salg	af	”gamle”	bygninger	(dvs.	bygninger	opført	før	1.	januar	
2011)	er	fritaget	for	moms	ved	salg.	Det	gælder	dog	ifølge	SKAT	
ikke, hvis den gamle bygning sælges med nedrivning for øje.

SKATs praksis på dette område er blevet væsentligt skærpet gen - 
nem det seneste halvandet års tid. Hvis køber således ikke køber 
ejen dommen for bygningens skyld, men derimod med henblik på 
at udvikle ejendommen, vil SKAT med stor sandsynlighed 
om	kvalificere	salget	til	et	momspligtig	salg	af	en	byggegrund.

Dette kan også gælde, selvom det ikke er hele bygningen, der 
nedrives.

2.3 Hvornår er en bygning ”ny”?
En	bygning	er	”ny”	(dvs.	momspligtig	ved	salg),	hvis	(1)	salget	 
sker	inden	første	indflytning,	eller	(2)	førstegangssalget	sker	
inden fem år fra bygningens færdiggørelse. Herudover gælder 
der særlige forhold, hvis der sker salg mellem interesse for-
bundne parter.
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Hvis bygningen er ældre end fem år, skal der ikke pålægges 
moms ved salget.

2.4 Væsentligt ombyggede ejendomme
Hvis en ejendom væsentligt ombygges (fx i forbindelse med 
en	konvertering	fra	erhverv	til	bolig),	skal	der	pålægges	
moms ved salget.

En ombygning anses for væsentlig, hvis værdien af 
ombygningen	(eksklusive	moms)	overstiger	25	%	af	(1)	den	
offentliggjorte ejendomsvurdering med tillæg af 
ombygningsværdien	eller	(2)	salgsprisen.	Hvis	det	alene	er	
bygningen,	der	sælges,	er	procentsatsen	50.

Vi ser en lang række projekter, hvor der ikke er tilstrækkeligt 
fokus på de mange problemstillinger, der ligger i 
ombygningsprojekter.

Det er i den forbindelse særligt vigtigt at være opmærksom 
på, at ombygningsværdien skal vurderes på den enkelte 
ejer lejlighed og sættes i forhold til salgsprisen for den enkelte 
ejerlejlighed. Det indebærer, at der meget ofte i disse 
 projekter er såvel momsfritagne lejligheder som moms-
pligtige lejligheder.

Der bør reelt ikke træffes beslutning om et 
ombygningsprojekt, før følgende er analyseret i bund:

1.	 Anskaffelsessum
2.	Ombygningsværdi	og	fordeling	på	de	enkelte	lejligheder
3.	 Salgspriser	for	hver	enkelt	lejlighed	(det	er	ikke	nok	med	
en	gennemsnitlig	salgspris)

4. Forventninger til prisudvikling
5. Uforudsete udgifter
6. Lejeniveauer.

2.5 Momsfritaget anvendelse
Hvis der opføres fast ejendom med henblik på momsfritaget 
anvendelse	(fx	udlejning	til	boligformål),	og	ejendommen	
efterfølgende sælges, kan dette salg efter 
omstændighederne være fritaget for moms.

Det forudsætter dog, at opførelsen af ejendommen 
udelukkende er sket med henblik på udlejning, og at der 
ikke er taget fradrag i forbindelse med projektet.

SKAT har en restriktiv tilgang, og vi anbefaler generelt, at 
der søges råd.

3. Fradragsret
En virksomhed har fradragsret for moms i det omfang, at 
momsen kan allokeres til momspligtige aktiviteter. Dette 
gælder selvfølgelig ved den almindelige entrepriseydelse 
(byggeri	for	fremmed	regning),	men	nu	gælder	det	også	i	de	
tilfælde, hvor salget af fast ejendom er momspligtig, jf. de 
”nye” regler.

Hvis salget er momspligtigt efter de ”nye” regler, har 
virksomheden fuldt momsfradrag – herunder også for den 
teknisk beregnede pålægsmoms.

3.1 Særligt om reguleringsforpligtelser
Hvis virksomheden indledningsvist har vurderet, at der er 
fuldt momsfradrag for en udgift, men det efterfølgende viser 
sig ikke at være tilfældet, træder de særlige regulerings-
regler i kraft.

Disse regler skal sikre, at en virksomhed ikke uberettiget 
opnår en momsfordel i en situation, hvor det efterfølgende 
viser sig, at der ikke er ret til fuldt momsfradrag.

Reguleringsreglerne gælder i ti år ved nyopførelse samt til-/
ombygning af fast ejendom og fem år ved reparation/
vedligeholdelse	af	fast	ejendom	(>	100.000	kr.).

4. Opsummering
Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på de 
særlige momsregler, der gælder inden for byggeri og salg af 
fast ejendom.

De nye regler er stadig underlagt betydelige usikkerheder. 
Virksomheder med sager, for hvilke disse er relevante, bør 
derfor søge den nødvendige rådgivning
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De senere år er der sket markante ændringer på 
afgiftsområdet. Disse ændringer gælder for både selve 
afgiftssatserne som mulighederne for godtgørelse.

Elektricitet
Byggevirksomheder har mulighed for at få godtgjort en 
andel af afgiften på elektricitet. Formålet med 
anvendelsen af elektricitet er afgørende for, hvor stor en 
andel af elafgiften virksomhederne kan få godtgjort. 

Virksomhederne kan kun få godtgjort en mindre andel af 
afgiften på elektricitet, der er anvendt til opvarmning af 
rum og vand samt komfortkøling. For at opnå denne godt  - 
gørelse skal elforbruget til opvarmning af rum og vand samt 
komfortkøling som udgangspunkt opgøres ved måling.

Såfremt forbruget til opvarmning af rum og vand samt 
komfortkøling ikke måles, er der en risiko for, at 
virksomheden slet ikke kan få godtgjort afgifter. Det 
tillades dog at anvende standardmetoder til at opgøre den 
del af afgiften, som virksomhederne ikke kan få godtgjort:

1.	 Afgift	på	10	kr.	pr.	m²	pr.	måned	i	12	måneder	–	dækker	
både rumvarme og komfortkøling, men ikke 
opvarmning af vand.

2.	Komfortkølingsafgift	på	10	kr.	pr.	m²	pr.	måned	i	4	
måneder, hvis det kan dokumenteres, at virksomheden 
kun køler i 4 måneder årligt (gælder påbegyndte 
måneder).	

3.	Den	fremstillede	mængde	varme	opgjort	efter	
varmemåler	ganget	med	1,1.	

4.	 Den	installerede	effekt	ganget	med	350	timer	pr.	måned	
i	12	måneder	–	dækker	både	rumvarme,	opvarmning	af	
vand og komfortkøling. 

5. Den installerede effekt ganget med den faktisk målte 
driftstid – dækker både rumvarme, opvarmning af vand 
og komfortkøling.

Registrering for afgift af elektricitet 
Bruges	der	en	generator	på	mindst	50	kW	på	
byggepladserne, er der mulighed for at blive registreret 
efter elafgiftsloven. Dette er en fordel, som betyder, at 
virksomheden får godtgjort energiaf giften på dieselolie 
eller gas mod i stedet at beregne elafgift. Virksomheder, 
der anvender elektricitet, kan få godtgjort en væsentlig del 
af afgiften på den elektrici tet, som bruges ved byggeri fx til 
drift af værktøjer eller redskaber på pladsen.

Brændsler
Energiafgifter på brændsler godtgøres som udgangspunkt 
ikke. Men hvis brændslet anvendes til varefremstilling, er 
der en lang række forskellige anvendelser, kaldet proces-
forbrug, hvor energiafgiften på forbruget kan godtgøres. 

Byggevarme
Byggeentreprenører har i forbindelse med nybyggeri og 
byggerenovering mulighed for at få godtgjort en andel af 
afgiften på energi anvendt til varmekanoner og radiatorer, 
hvis opvarmningen har det formål at udtørre 
byggematerialer eller opretholde en for byggeriet 
nødvendig temperatur. 

Vand
Virksomhederne kan få godtgjort vandafgiften og drikke-
vandsbeskyttelsesbidraget. Det er underordnet for godt - 
gørelsen, hvad virksomhederne bruger vandet til.

Forbrugeren af energien
Byggeentreprenører har mulighed for at få godtgjort 
energiafgiften på energi, der forbruges i forbindelse med 
byggeriet. Muligheden er dog afhængig af, hvad der er 
aftalt i byggekontrakten vedrørende omkostninger til 
energi.	Det	kan	derfor	i	flere	tilfælde	være	en	fordel	at	
vurdere dette nærmere inden underskrivelse af kontakten, 
da ikke alle typer af virksomheder har mulighed for at 
opnå godtgørelse af energiafgifter. 

Afgiftsregler for byggebranchen
Et solidt fundament til at beregne godtgørelsen af dine energiafgifter  
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Skatteregler – firmabil
Stiller	arbejdsgiver	en	firmabil	til	rådighed	for	medarbejderen	
til brug for privat kørsel, skal medarbejderen beskattes af 
værdien af fri bil. Det er den private rådighed, der beskattes, 
og ikke den faktiske private benyttelse. Kørsel mellem hjem 
og arbejde betragtes som privat kørsel, og medarbejdere med 
firmabil	kan	derfor	ikke	få	fradrag	for	befordring.

Se vores beregningsprogram “Firmabil eller...?” på www.
pwc.dk, hvor man ud fra pris og kørselsbehov både privat og 
i virksomhedsregi kan beregne, om det bedst kan betale sig 
med	firmabil	eller	privat	bil.

Beskatningsgrundlaget

Ved opgørelse af beskatningsgrundlaget for fri bil skelnes 
mellem, om arbejdsgiver har anskaffet bilen højst tre år efter 
bilens første indregistrering eller senere.

Ny firmabil  
(Biler anskaffet højst 36 måneder efter første indregistrering) 
For	nye	biler	og	biler,	som	på	anskaffelsestidspunktet	er	36	
måneder eller derunder, anven des nyvognsprisen som 
beskatningsgrundlag. Bilens værdi sættes dog altid til mindst 
160.000	kr.	Efter	36	måneder	nedsættes	
beskatningsgrundlaget	for	de	følgende	ind	komstår	til	75	%	
af	nyvognsprisen	—	dog	ikke	til	et	beløb	under	160.000	kr.

Nyvognspris
Nyvognsprisen er bilens fakturapris, inklusive moms samt 
registreringsafgift, leveringsom kostninger og normalt 
tilbehør. Det er alene registreringsafgiftspligtigt tilbehør/
ekstraudstyr, som skal medtages i beskatningsgrundlaget for 
værdi af fri bil. Eftermonteret udstyr indgår som 
udgangspunkt ikke i beskatningsgrundlaget.

Brugt firmabil  
(biler anskaffet mere end 36 måneder efter første 
indregistrering) 
Er	bilen	på	anskaffelsestidspunktet	over	36	måneder	gammel,	
regnet fra datoen fra første indregistrering, anvendes arbejds-
givers købspris som grundlag for beregningen af den skatte-
mæssige	værdi	af	fri	bil	—	dog	minimum	160.000	kr.	I	denne	
situation sker der ikke nedsættelse af beskatningsgrundlaget 
for fri bil i de følgende år.

Den skattepligtige værdi af firmabil

Den	skattepligtige	værdi	af	fri	firmabil	beregnes	som	25	%	af	
den del af beskatningsgrundla get, der ikke overstiger 
300.000	kr.,	og	20	%	af	det	resterende.	Den	skattepligtige	
værdi	beregnes	dog	af	mindst	160.000	kr.,	og	der	er	ingen	
maksimumværdi for beregningen. Hertil lægges et mil-
jøtillæg,	svarende	til	150	%	af	den	årlige	ejerafgift	for	
firmabilen.	Hvis	bilen	ikke	er	omfat	tet	af	reglerne	om	
ejerafgift,	udgør	miljøtillægget	150	%	af	den	årlige	
vægtafgift for bilen. I miljøtillægget medregnes ikke 
udligningstillæg på dieselbiler, ligesom eventuelt 
privatbenyttelsestillæg heller ikke medregnes.

Eksempel:	En	arbejdsgiver	har	købt	en	ny	firmabil	den	1.	
januar	2015,	som	stilles	til	rådighed	for	en	medarbejder.	
Prisen	for	bilen	er	350.000	kr.	Under	forudsætning	af	en	årlig	
ejerafgift	på	bilen	på	4.000	kr.	udgør	den	skattepligtige	
værdi	af	fri	bil	og	skat	følgende	beløb	i	årene	2015	til	2018:

  2015 2016 2017 2018 (efter 36 måneder)

Værdi  91.000 91.000 91.000 71.625

Skat (ca. 55,8 %) 50.778 50.778 50.778 39.967
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Beskatningsgrundlaget	reduceres	til	75	%	af	nyvognsprisen,	
da	firmabilen	på	dette	tidspunkt	er	36	måneder.	Miljøtillægget	
udgør	150	%	af	den	årlige	ejerafgift,	i	dette	eksempel	
svarende	til	6.000	kr.

Firmabil i en del af året/skift af firmabil
Er bilen kun stillet til rådighed for medarbejderen i en del af 
året, sker der kun beskatning af fri bil i de måneder, hvor bilen 
er til rådighed.

Den skattepligtige værdi beregnes ud fra det antal måneder, 
hvor	firmabilen	helt	eller	delvist	har	været	til	rådighed	for	
medarbejderen. 

Skal medarbejderen undgå at blive beskattet af fri bil, skal 
arbejdsgiver afskære medarbejderen fra at råde over bilen. 
Eksempelvis kan en medarbejder efter aftale med arbejdsgiver 
aflevere	firmabilen	og	bilnøglerne	på	virksomhedens	adresse,	
hvis	han/hun	skal	rejse	i	længere	tid	(i	mindst	30	dage).	I	den	
situation	sker	der	ikke	beskatning	i	det	antal	hele	måneder	(30	
dage),	hvor	firmabilen	ikke	er	til	rådighed	for	privat	brug.	Det	
er vigtigt, at arbejdsgiver kan dokumentere, at medarbejderen 
ikke har haft bilen til sin rådighed i perioden.

Driftsudgifter

Arbejdsgiver kan afholde udgifter, der har en driftsmæssig 
sammenhæng	med	brugen	af	firmabilen	uden	skattemæssige	
konsekvenser for medarbejderen, dvs., udgifter til forsik rin ger, 
vægtafgift, grønne afgifter, benzin, nødvendige repa rationer 
og vedligeholdelse, herunder olie, vask, sprinklervæske mv.

Udgifter til garage, parkeringsafgifter, parkeringsbøder, 
færge billetter, BroBizz, biltog og motorvej anses derimod for at 
være udgifter af ikke-driftsmæssig karakter. Disse udgifter er 
ikke	indeholdt	i	den	skattemæssige	værdi	af	firmabil.	I	det	
om fang arbejdsgiveren afholder disse udgifter for med arbej-
deren, må de skattemæssige konsekvenser vurderes særskilt.

Privat anvendelse

En	firmabil	beskattes	kun,	såfremt	den	er	til	rådighed	for	
privat	anvendelse.	Hvis	medarbejderen	tager	en	firmabil	med	
hjem til sin bopæl, består der en formodning for, at bilen er til 
rådighed for privat anvendelse.

For at undgå beskatning skal medarbejderen kunne doku-
mentere,	at	firmabilen	ikke	benyttes	privat.	Det	kræver	som	
minimum, at der indgås en skriftlig aftale mellem med-
arbejderen	og	arbejdsgiver	om,	at	firmabilen	ikke	må	bruges	
til privat kørsel. Arbejdsgiver har pligt til at påse, at aftalen 
overholdes, bl.a. ved at kontrollere, at udgifter til benzin og 
service svarer til omfanget af den erhvervsmæssige kørsel.

Tages bilen med hjem, skal medarbejderen desuden føre 
kørebog for at kunne dokumentere, at bilen ikke bruges 
privat. Der gælder dog undtagelser for medarbejdere med 
kundeopsøgende arbejde og for visse biler på gule plader.

Bruges bilen til privat kørsel, skal medarbejderen beskattes af 
fri bil — uanset om der er ført kørebog eller indgået en 
rådighedsfraskrivelseserklæring med arbejdsgiver.

Særlige regler for hovedaktionærer
Hovedaktionærer skal som alle andre beskattes af fri bil, når 
bilen stilles til rådighed for privat kørsel. Det er uden 
betydning for beskatningen af hovedaktionæren, om han/hun 
er ansat i selskabet, da fri bil beskattes ens, uanset om 
hovedaktionæren modtager fri bil som udbytte eller som løn.

Hvis	en	hovedaktionær	har	rådighed	over	en	firmabil,	gælder	
der en formodning for, at bilen er til rådighed for privat kørsel. 
Er bilen ikke til rådighed for privat kørsel, skal dette kunne 
dokumenteres ved, at hovedaktionæren fører et detaljeret 
kørselsregnskab, da der stilles skærpede krav til bevis for 
bilens anvendelse. Dette gælder i særdeleshed, hvis bilen 
holder parkeret på hovedaktionærens bopæl. 
For hovedaktionærer vil der blive lagt stor vægt på 
nøjagtigheden af både kørebogsregistreringer og 
rådighedsfraskrivelsesaftalen.
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Det er ikke tilstrækkeligt for at undgå beskatning af fri bil, at 
der er indgået en aftale mellem hovedaktionær og selskabet 
om, at bilen ikke må benyttes til privat kørsel, herunder 
kørsel mellem hjem og arbejde.

Leasing

En	leaset	firmabil	er	underlagt	samme	regler	for	beskatning	
som	for	en	købt	firmabil.	Derfor	er	de	forhold,	som	er	
beskrevet ovenfor, som udgangspunkt også for leasingbiler.

Der	er	igennem	tiden	kommet	flere	forskellige	leasing-
ydelser.	Fx	udbyder	leasingselskaberne	både	flexleasing	
og	mixleasing.	Ved	flexleasing	har	du	mulighed	for	at	have	
varierende leasingperioder samtidig med at du kan lave 
aftaler om udskiftning af bilen i leasingperioden mv. Her 
beskattes du har den faktiske leasingperiode med den 
faktiske biltype, som der anvendes. Ved mixleasing opdeles 
de kørte kilometer i en privatdel og en erhvervsdel, og der 
fremsendes to fakturaer fordelt til dig personligt og 
virksomheden. I denne situation beskattes medarbejderen 
ikke af fri bil, da leasingregningen vedrørende den private 
del betales af medarbejderen, mens virksomheden betaler 
for den erhvervsmæssige kørsel.

Gulpladebiler

En	medarbejder,	der	kører	i	en	firmabil	på	gule	plader,	
hvor virksomheden har taget fradrag for momsen ved 
anskaffelsen, og hvor virksomheden ikke har betalt 
privatbenyttelsesafgift for bilen, anses som udgangspunkt 
ikke for at have fri bil til rådighed. Kører medarbejderen 
alligevel privat i bilen (herunder kørsel mellem bopælen 
og	det	faste	arbejdssted),	skal	der	ske	beskatning	af	fri	bil.

Det er dog tilladt at anvende en gulpladebil til lejlighedsvis 
kørsel	mellem	bopælen	og	det	faste	arbejdssted	op	til	25	
gange om året, når bilen den efterfølgende dag skal bruges 
erhvervsmæssigt, eller bilen medtages på bopælen aftenen 
efter, at bilen udelukkende er blevet brugt erhvervsmæssigt, 
og bilen den efterfølgende dag køres direkte fra den 
sædvanlige bopæl til arbejdspladsen.

Køb af dagsbeviser
Et dagsbevis giver medarbejderen mulighed for at køre privat 
i	en	gulpladebil	med	en	totalvægt	på	op	til	fire	ton,	selvom	
bilen er registreret til “erhvervsmæssig kørsel” og normalt 
ikke må bruges til privat kørsel. Alle medarbejdere kan købe 
et dagsbevis, når de har arbejdsgiverens tilladelse til at 
anvende bilen privat. Beviset købes via TastSelv og gælder i et 
døgn	fra	kl.	00.00	til	23.59.

Prisen for dagsbeviset afhænger dels af bilens type, dels af 
om virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/
leje af bilen.

Der	kan	købes	20	dagsbeviser	pr.	bil	pr.	kalenderår,	og	
føreren har ansvaret for at medbringe dagsbeviset i bilen.
Hvis dagsbeviset betales af arbejdsgiver, er der tale om et 
skattepligtigt personalegode. Det vil sige, at medarbejderen 
ikke beskattes af værdien af fri bil, men i stedet beskattes af 
værdien af dagsbeviset.

   Totalvægt   Totalvægt ml. 
   højst tre ton tre-fire ton

Virksomheden har trukket hele Dagsbevis: 225 kr. Dagsbevis: 185 kr.
momsbeløbet fra ved køb/leje

Virksomheden har IKKE trukket Dagsbevis: 185 kr. Dagsbevis: 185 kr.
hele momsbeløbet fra ved køb/leje
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Specialindrettede firmabiler
Specialindrettede	firmabiler,	som	gør	bilen	uegnet	til	privat	
kørsel, omfattes ikke af de almindelige regler for beskatning 
af fri bil.

Specialindrettede	firmabiler	omfatter	typisk	kranvogne,	
lastvogne, lukkede kassevogne med fastmonterede hylder, 
som ikke umiddelbart kan fjernes, og som ikke kun udgør en 
begrænset del af pladsen i bagagerummet. Hvorvidt en bil 
kan betegnes som specialindrettet og dermed uegnet til 
privat kørsel, beror på en konkret vurdering, sammenholdt 
med righoldig praksis på området.

Selvom der ikke sker beskatning af fri bil, bortfalder 
befordringsfradraget for kørsel mellem hjem og arbejde, idet 
kørslen i den specialindrettede bil anses for 
arbejdsgiverbetalt befordring mellem hjem og arbejde.

Sker der anden privat kørsel i tilknytning til den 
erhvervsmæssige kørsel i specialindrettede biler (såkaldte 
svinkeærinder),	beskattes	kørslen	med	en	kilometertakst	som	
personlig indkomst, hvis den private kørsel overstiger en 
bundgrænse	på	1.000	km	om	året.	Satsen	udgør	3,70	kr.	pr.	
km	for	de	første	20.000	km	i	2015.

Det	er	vigtigt	at	understrege,	at	bundgrænsen	på	de	1.000	km	
om året alene gælder privat kørsel i tilknytning til 
erhvervsmæssig kørsel – eksempelvis indkøb af dagligvarer 
eller afhentning af barn på vej hjem fra arbejde. Den 
specialindrettede bil må derimod ikke anvendes til 
udelukkende private ærinder – eksempelvis indkøb af 
dagligvarer om aftenen, hvor medarbejderen kører fra 
hjemmet til dagligvarebutikken og hjem igen – også selvom 
den	samlede	private	kørsel	ikke	overstiger	1.000	km	om	året.
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Grundig forberedelse er en god investering, før mulige 
købere kontaktes vedrørende salg af en virksomhed eller i 
tiden op til et generationsskifte. Disse forhold gælder både i 
forhold til den indledende salgsmodning, udfordring af 
virksomhedens strategi og ved udarbejdelsen af 
salgsmateriale.

Formålet med forberedelse er at synliggøre:

• værdier,	som	findes	i	virksomheden
• værdier, som kan skabes i virksomheden, herunder ved at 

reducere risici.

Hvis	en	virksomhed	ikke	er	veldefineret	eller	ikke	har	en	
klar historik, vil køber kræve en rabat for de risici og 
usikkerheder, som køber oplever.

En del af salgsforberedelsen er ofte at gennemgå 
virksomhedens aktiver og se, hvilke aktiver der ikke skaber 
værdi, og at sælge eller afvikle mindre forretningsområder, 
som heller ikke skaber værdi.

En vigtig del af salgsforberedelsen er at optimere de 
fremtidige pengebindinger i fx igangværende arbejder, 
kreditorer mv., da en opgørelse af værdien af virksomheden 
mange gange tager udgangspunkt heri. 

Salgsforberedelsen er ikke en øvelse, der kun gælder om at 
reducere omkostninger, men en øvelse, der gælder om at 
skabe og synliggøre værdi.

Analysér potentielle købere

Allerede i den forberedende fase til et virksomhedssalg er det 
vigtigt	at	identificere	mulige	købere.	Dette	har	stor	betydning	
for, hvordan salget forberedes – både i forhold til eventuelle 
ejendomme, større investeringer og igangsættelse af større 
projekter.

En	veldefineret	virksomhed	med	en	klar	synergi	for	køberen	
øger købsinteressen. Fx giver større anlægsinvesteringer, som 
køber ikke har behov for, ikke mening/værdi.

Hold orden i eget hus

Salgsforberedelsen indebærer også en gennemgang af både 
virksomhedens omkostninger og organisation med henblik på 
at bestemme, hvad der skaber værdi. Omkost ninger, som ikke 
skaber værdi, påvirker salgsprisen negativt.

Værdiskabelse handler bl.a. om at reducere risici. Risici 
reduceres ved at have orden i eget hus, så en ny ejer ikke 
risikerer tab, som kunne være undgået med god forberedelse. 
Det gælder bl.a.:

• veldefinerede	forretningsgange,	herunder	økonomi-
opfølgning og rapportering

• rettidig omhu i forhold til alle interne og eksterne 
aftaleparter

• optimale aftalebetingelser med kunder, leverandører  
og medarbejdere.

Ønsker du en uformel dialog om salg af din virksomhed, 
eller er det ved at være tid til et generationsskifte, er du 
velkommen til at kontakte os.

Salg af virksomhed/
generationsskifte
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Områder hvormed PwC 
kan være behjælpelig

Udarbejdelse af årsregnskab 
Vi kan udarbejde og opstille årsregnskab samt foretage revision og review uanset størrelsen 
af din virksomhed.

Bogholderimæssig assistance
Vi kan varetage virksomhedens bogholderi ved enten at være til stede ude i din virksomhed 
eller fra vores lokale kontor. Herunder tilbydes elektronisk indscanning af bilag til bogholderi-
system samt elektronisk godkendelse heraf.

Vurdering af nøgletal
Vi kan ved at indgå som sparringpartner i vurderingen af væsentlige nøgletal styrke 
beslutningsgrundlaget for en drift optimering samt en proaktiv styring af i din virksomhed. 

Struktureret købs- og salgsproces eller generationsskifte
Står	du	over	for	at	skulle	sælge	din	virksomhed,	så	kan	vi	hjælpe	med	at	finde	den	rette	køber	
samt at værdiansætte og optimere din virksomhed inden et evt. salg. Dette gælder også i tilfældet 
af,	at	du	står	over	for	at	skulle	generationsskifte	virksomheden,	hvad	enten	det	er	til	3.	mand,	
familie	eller	medarbejdere.	Vi	hjælper	også	gerne	med	at	finde	de	rette	virksomheder	til	en	
udvidelse af den eksisterende virksomhed gennem opkøb.

Gennemgang af moms og afgifter
Moms og afgifter er et komplekst område. Vi tilbyder derfor en gennemgang af din virksomheds 
specifikke	forhold	med	henblik	på	at	sikre,	at	al	moms	og	alle	afgifter	refunderes	fuldt	ud.	

Udnyt potentialet i dine forretningsdata 
Vi kan hjælpe dig til at udnytte det fulde potentiale i din forretningsdata. Dette gøres med en 
optimeret rapporteringsløsning, som giver dig overblik over din virksomheds performance og 
styrker hermed grundlaget for strategiske beslutninger. Vi udnytter de nyeste teknologier, men 
disse er baseret på en software, du formentlig allerede har til rådighed i din virksomhed i dag.
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København
Strandvejen 44
2900	Hellerup
Morten Jørgensen
Telefon	3945	3170

Esbjerg
Stormgade	50
6700	Esbjerg
Gunnar Ditlevsen 
Telefon	7612	4558

Herning
Platanvej 4  
7400	Herning
Daniel Mogensen
Telefon	9611	1878

Hillerød 
Milnersvej	43		
3400	Hillerød	
Michael Krath
Telefon	5575	8756

Holbæk
Ahlgade	63
4300	Holbæk
Claus Lidegaard 
Telefon	5575	8777

Holstebro
Hjaltesvej	16
7500	Holstebro
Daniel Mogensen
Telefon	9611	1878

Næstved
Toldbuen	1
4700	Næstved
Morten K. Nielsen
Telefon	5575	8618

Odense
Rytterkasernen	21		
5000	Odense	C	
Brian Petersen 
Telefon	6314	4224

Skive
Resenvej	81
7800	Skive
Jesper Kiilerich Viborg
Telefon	9615	4968

Skjern
Østergade	40
6900	Skjern
Henrik Dalgaard
Telefon	9680	1038

Slagelse
Ndr.	Ringgade	70C	
4200	Slagelse	
Morten K. Nielsen 
Telefon	5575	8618	

Sønderborg 
Ellegårdvej	25		
6400	Sønderborg	
Arne Nørskov
Telefon	7342	6813	

Trekantområdet
Herredsvej	22	
7100	Vejle
John Lindholm Bode
Telefon	7921	2858

Aalborg
Skelagervej	1A
9000	Aalborg
Søren Korgaard-Mollerup 
Telefon	9635	4032

Aarhus
Jens	Chr.	Skous	Vej	1
8000	Aarhus	C
Rasmus Mellergaard Stenskrog
Telefon	8932	5633

Vi er lige i nærheden. Skal vi ses?

PwC har kontorer over hele landet. Her står vores 
lokale specialister klar til at assistere din virksom-
hed med revision og rådgivning.

Ønsker du et uforpligtende møde omkring din 
virksomheds behov og udfordringer, kontakt da din 
lokale PwC brancheansvarlige. Alternativt kan et 
møde bookes online på www.pwc.dk

Du finder PwC
i hele Danmark
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