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Formuesforvaltning

«Familier med et  
bevisst forhold til  

hvordan formuen skal  
videreføres lykkes 

best.»

Alexander Heiberg, advokat/leder av Formuesforvaltning Family Office
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Organisering av  
formuen

For å få optimal verdi av forvaltningen må 
formuen være organisert på best mulig måte



Formuesforvaltning

od risikojustert avkastning er en viktig 
del av helhetlig formuesforvaltning. 
Men det er også viktig at formuen er 
organisert på en skatteeffektiv måte. 

Det hjelper ikke om investeringene slår markedet 
hvis du ødelegger både formuen og familiebåndene i 
et generasjonsskifte. Derfor må dokumenter som er 
nødvendige ved livskriser som sykdom, skilsmisse eller 
dødsfall være på plass. Det er mange som ikke har 
orden i disse papirene. Undersøkelser vi har gjort viser 
at bare 20 prosent har et testament, og kun ti prosent 
har skrevet en fremtidsfullmakt.

Viktige spørsmål er:

 → Er organiseringen skattemessig optimal?
 → Er det tilrettelagt for uttak av porteføljen som ikke 

utløser mer skatt enn nødvendig?
 → Hvordan blir verdier fordelt ved et plutselig dødsfall 

uten et testament på plass? 
 → Hvem skal ta over familiebedriften?
 → Hvem styrer investeringsporteføljen ved 

langtidssykdom eller ved kognitiv svikt?

Vår skattemessige og juridiske gjennomgang gir 
våre kunder trygghet for at de er skattemessig riktig 
organisert, og vi bistår med alle nødvendige juridiske 
dokumenter som skal til for å bevare og utvikle en 
formue gjennom generasjoner.

05

1.  Undersøkelsen er basert på vår skattemessige og juridiske 

gjennomgang av kundeforhold, Formuesforvaltning, 2019

2. Family Office Exchange, 2014
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Familiers egen vurdering av risiko2

Våre undersøkelser viser at formuende nordmenn ikke 
har viktige dokumenter og fullmakter på plass1

Kun 20 % har testament på plass

Kun 10 % har fremtidsfullmakt på plass

Investeringsspesifikk 
risiko 37 %

Økonomisk og markeds-
messig risiko

26 %

Familiære forhold 7 %

Politisk og skattemessig 
risiko 16 %

Annet 14 %
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Skattemessig 
og juridisk 

gjennomgang
tter å ha jobbet med formuende kunder i Skandinavia i 
20 år har vi satt organisering av formue i system. Våre 

dyktige advokater er spesialister på 
personskatt, arv og generasjonsskifte. 
Ved bruk av relevant dokumentasjon 
gjør de en kartlegging og en vurdering 

av den skattemessige og juridiske situasjonen til våre 
kunder.

 De  samler inn:
• Skattemelding og skatteoppgjør
• Aksjeoppgave
• Næringsoppgave
• Årsregnskap
• Aksjonærregisteroppgave
• Eksisterende fullmakter og avtaler kunden har.

Her er noen viktige områder vi alltid fokuserer på for 
våre kunder for å sikre at de er riktig organisert:

Kartlegging av  
skatteposisjoner
Overraskende mange kunder har gunstige (eller ugun-
stige) skatteposisjoner som de ikke selv er klar over. De 
fleste vil vel være enige i at det er dumt å ta ut skatte-
pliktig utbytte, hvis man heller kan ta ut skattefri innskutt 
kapital.

Vurdering av skatteeffekten 
ved uttak fra selskaper
Mange skatteregler er svært kompliserte – ikke minst 
reglene om skjermingsfradrag, som er særlig aktuelle for 
kunder med investeringsselskap. Vi gjør en vurdering 
av omfanget av skjermet utbytte, som er skattefritt, og 
tilpasninger med tanke på fremtidig utbyttebehov eller 
nye regler.
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Vurdering av eksisterende sel-
skapsstruktur
Skal du investere via en aksjesparekonto eller i et investe-
ringsselskap? Bør fritidseiendommen eies av et selskap eller 
på privat hånd? Det er mange problemstillinger som dukker 
opp. Svært mange har lånt penger til eller fra  sitt private 
aksjeselskap, uten å tenke på hvilken rente eller andre vilkår 
som bør gjelde, og uten å føre opp lånet i skattemeldingen. 
At alle slike lån nå skal skattlegges som utbytte tilsier at uttak 
bør skje på annen måte.
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Viktige dokumenter ved syk-
dom, arv og generasjonsskifte
Fem år etter at ny vergemålslov ble vedtatt, er det fort-
satt altfor mange som aldri har hørt om fremtidsfullmakt. 
Ektepakt og testament er to andre viktige dokumenter. 
Uten disse ender man opp med lovens standardløsninger 
for fordeling ved skilsmisse, rett til uskiftet bo og for-
deling av arv, for å nevne noe. Ett av flere viktige formål 
med testamentet er å unngå konflikt mellom arvingene.
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1. Sett målsettinger for familien og formuen
Familier som lykkes med generasjonsoverføringen, 
setter seg mål for hva de ønsker å oppnå. Noen er 
tydelige på at det viktigste er rettferdighet og likebe-
handling av barna. Andre fokuserer på å videreføre 
familiebedriften, mens noen vil utgjøre en forskjell i 
samfunnet. 

ange forbinder ordet generasjonsskifte 
med den tekniske overføringen av aksjer, 
eiendom eller annet fra foreldre til barn. 
Dette er imidlertid kun en liten del i det 

store bildet, og er for mange kanskje den enkleste biten 
å håndtere. Normalt byr det på langt større utfordringer 
å finne frem til en felles plattform for videreføring av 
familievirksomheten, og å etablere en struktur som 
ivaretar de ulike familiemedlemmers behov og interesser. 
Ikke minst kan det være en krevende prosess å klargjøre 
neste generasjon for den rollen de skal ha i dag og 
i fremtiden. Her er det avgjørende å stille de riktige 
spørsmålene og å bruke tid på å finne de rette svarene.

2. Lag struktur og styresett for familien
Det er viktig at familien bruker tid på å etablere en 
god struktur rundt formuen. Det krever at man finner 
frem til rett selskapsform, riktig eiersammensetning, et 
velfungerende styre, en god aksjonæravtale m.m. For-
muesforvaltning har lang erfaring som styresekretær 
i mange av våre kunders investeringsselskaper. En av 
nøkkelfaktorene for god kommunikasjon er å ha et 
strukturert styresett som fungerer for familien. Det kan 
innebære et familieråd, eiermøter, familiestyre.  

3. Forbered neste generasjon
Lag en målrettet plan for hvordan neste generasjon 
skal komme inn i virksomheten og få den nødvendige 
kompetanse og erfaring for å kunne ta en ønsket rolle. 
Store verdier kan gå tapt hvis neste generasjon hver-
ken er godt nok informert eller er tilstrekkelig forberedt 
på sine nye roller.

Studier konkluderer med at 2/3 av familiene mislykkes med å gjennomføre en vellykket over-
føring til neste generasjon. Vår erfaring med familier tilsier at dette bildet ikke uten videre er 
riktig – i hvert fall for den som evner å planlegge for fremtiden. 

Planlegg for   
neste generasjon

M
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Rapportering
Vår erfaring er at mange synes det er krevende å 
holde oversikt over sine finansielle eiendeler. De får 
ikke god løpende rapportering av sin totalportefølje. 
De fleste har gjort investeringer hos ulike tilbydere 
tidligere, kanskje man har flere bankforbindelser og 
investeringer i eiendom og lignende. Det er lett å 
miste oversikten over investeringene når informasjon 
må hentes fra flere ulike steder med varierende 
rapporteringsfrekvens.

God løpende oversikt over din totalportefølje 
er viktig for å sikre at forvaltningen skjer i tråd 
med planen som er lagt. Derfor har vi utviklet 
rapporteringsløsninger som har mulighet til å 
rapportere på samtlige av dine investeringer – både 
din portefølje i samarbeid med Formuesforvaltning 
og de investeringer du har gjort i samarbeid med en 
annen part.

Regnskap
De som organiserer sin formue i et investerings-
selskap, trenger en effektiv regnskapsfunksjon som 
løpende fører og kontrollerer finanstransaksjoner.  
En regnskapstjeneste skal sørge for at aksjonær-
registeroppgave, årsregnskap og skattemelding 
sendes til offentlige myndigheter innenfor pålagte 
tidsfrister. I tillegg skal den overvåke at alt er 
innenfor gjeldende regler når det gjelder forholdet 

mellom selskapet og aksjonærene, utbytte og uttak, 
kapitalendringer m.m.

Regnskapsbransjen er ulik andre bransjer når det gjel-
der spesialisering. Det er forholdsvis få aktører som 
har valgt å spesialisere seg, og de fleste regnskaps-
kontorer har oppdrag innenfor en variert kunde-
masse. For et investeringsselskap hvor bilags-
mengden er liten, men arbeid med årsavslutning og 
ligningspapirer er krevende, er det viktig å velge en 
regnskapsfører som kjenner utfordringene og 
kravene som stilles til investeringsselskaper. Derfor 
har vi bygd opp vårt eget forretningsførerselskap som 
er spesialister på investeringsselskaper og forenkler 
administrasjonen for våre kunder.

Oversikt og 
kontroll

Styresekretær
Det er verdifullt å ha en uavhengig styresekretær 
som har orden på innkallinger, referater og gjelden-
de regler. Våre formuesforvaltere har erfaring som 
styresekretær fra mange investeringsselskaper. 
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Når du har satt målene for hva du ønsker å oppnå med formuen, kan vi begynne å se på 
hvordan du best bør organisere formuen for å nå målene, samt omsette mål og behov 
til en investeringsstrategi og -portefølje tilpasset deg.

Neste steg

Planlegging og rådgivning som 
setter deg i stand til å ta gode 
beslutninger.

Håndtering av skatt, juridiske og 
regnskapsmessige  problem-
stillinger.

Skreddersydd diversifisert porte-
følje tilpasset din plan med tilgang 
til alle aktivaklasser og nøye
selekterte fond.

Guide til 
formues-
planlegging

Guide til 
organisering
av formuen

Guide til 
investering
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Hvorfor 
Formuesforvaltning?
Spesialistkompetanse samlet ett sted.

Hos oss får du et eget kundeteam der formuesforvalter jobber tett sammen med 
advokat og forretningsfører for å gjøre ditt liv enklere.

Vi har i 20 år bygd opp et unikt kompetansesenter du ikke finner noe annet sted, med 
lang erfaring innenfor problemstillinger som er særlig aktuelle for våre kunder. 

7 advokater

• Skatterådgivning og skattemel-
dingsbistand

• Planlegging og gjennomføring av 
generasjonsskifte

• Ektefellers formuesforhold, frem-
tidsfullmakt og testament

• Aksjonæravtaler og selskapsrett
• Kontraktsrett, spørsmål rundt fast 

eiendom, låneavtaler m.v.

25 forretningsførere

• Forenklet administrasjon og lavere 
regnskaps- og revisjonskostnader 

• Integrasjon mellom transaksjons-
system og regnskap

• Sikre riktig dokumentasjon og 
skatterapportering

• Bistand ved uttak, oppstart, end-
ring eller avvikling av selskap



Oslo
Bergen
Drammen
Fagernes
Gardermoen
Gjøvik

Hamar
Haugesund
Kristiansand
Lillehammer
Moss
Skien

Stavanger
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ålesund

formue.no

Sentralbord:
(+47) 24 12 44 00


