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1.1 produktionsvirksomheder
Produktionsvirksomheder producerer deres egne varer. De køber de-
res råvarer og de forskellige komponenter eller dele, som de skal bruge i 
produktionen fra deres råvareleverandører, som også kaldes for under-
leverandører. Når varerne er færdigproduceret, sælges de oftest til han-
delsvirksomheder.

produktionsvirksomheder producerer deres egne varer og sælger 
dem især til handelsvirksomheder.

Produktionsvirksomheder kan variere meget i størrelse. Du vil kunne 
finde mindre producenter, som fx mikro-bryggerier, økologiske gårde, 
glaspusterier, og så er der de helt store producenter, som sælger deres 
varer til hele verden som fx Arla og Carlsberg. Andre eksempler på pro-
duktionsvirksomheder er landmænd og gartnerier.

Eksempler på produktionsvirksomheder

virksomhed producerer

■■ Audiosystemer og tvanlæg

■■ Pumper

■■ Legetøj

■■ Vindmøller

Fig. 2.1 Eksempler på produktionsvirksomheder.

1.2 handelsvirksomheder
Handelsvirksomheder producerer ikke fysiske varer. Til gengæld hand-
ler de med varer. Det vil sige, at en handelsvirksomhed køber varer hjem 
og derefter sælger varerne videre, uden at der er ændret på dem. Der 
findes 2 typer handelsvirksomheder: Engroshandelsvirksomheder og 
detailhandelsvirksomheder. 
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EksEmpEl 2.2

SportsMagasinet er en detailhandelsvirk-
somhed – eller i daglig tale en butik eller 
forretning. Butikken køber sportstøj, sko 
og udstyr hos flere forskellige producenter samt hos få grossister. Når 
varerne er kommet hjem til butikken, sælges de videre til forbrugerne.

Eksempler på handelsvirksomheder

Engroshandel detailhandel

■■ Dagligvarer ■■ Sportsudstyr

■■ Smykker ■■ Boligtilbehør

■■ VVS og EL ■■ Isenkram

Fig. 2.2 Eksempler på handelsvirksomheder.

distributionskæde
Fælles for produktions- og handelsvirksomheder er, at de er en del af 
en distributionskæde. I det daglige tænker vi ikke over det. Vi køber 
rugbrød i supermarkedet, køber fodboldstøvler i sportsforretningen og 
køber en ny kjole i tøjbutikken. Men hvor mange led skal varerne igen-
nem før de når ud til forbrugerne? 

distributionskæden udgør varens vej fra producenten og ud til den 
enkelte forbruger.

Detailhandel ForbrugerGrossistProducent 

Distributionskæden

Fig. 2.3 Distributionskæden
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1.3 servicevirksomheder
Vi vil nu se nærmere på den tredje virksomhedstype – nemlig service-
virksomheder. Denne type virksomhed adskiller sig meget fra de andre, 
da de sælger serviceydelser. Det vil sige, de sælger et uhåndgribeligt pro-
dukt som fx rådgivning, ferierejser eller viden.

Nogle servicevirksomheder sælger også fysiske produkter. En frisør lever 
af at sælge serviceydelser som fx klip af hår, men du kan også købe fysiske 
produkter som shampoo, voks og andre hårprodukter.

servicevirksomheder sælger serviceydelser, som er uhåndgribelige 
produkter, til kunder, fx klip af hår hos en frisør eller advokatbistand 
fra en advokat.

Eksempler på servicevirksomheder

virksomheder serviceydelse

■■ Advokater
■■ Café
■■ Fitness center
■■ Frisør
■■ Læge
■■ Revisor

■■ Advokatbistand
■■ Servering
■■ Benyttelse af udstyr
■■ Klip og farve af hår
■■ Behandling af sygdom
■■ Regnskabsmæssig rådgivning

Billede fra en frisørsalon

Fig. 2.4 Eksempler på servicevirksomheder.

 

Vi vil nu se nærmere på, hvordan man kan eje en virksomhed. Der er 
flere forskellige muligheder. Hvis man skal etablere sin egen virksomhed, 
bør man gøre sig nogle seriøse overvejelser om, hvilken ejerform der vil 
være mest fordelagtig. Valg af ejerform kan bl.a. få store økonomiske 
konsekvenser, hvis virksomheden går konkurs.

Vi skelner imellem offentlige virksomheder og private virksomheder. 
Den primære forskel på offentlige og private virksomheder er, at offent-
lige virksomheder arbejder ud fra et fastlagt budget, som de skal over-
holde. Dermed skal offentlige virksomheder ikke give overskud, men 
det skal private virksomheder for at kunne overleve. De offentlige virk-
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Virksomhedstyper og ejerformer · 25

somheder styres af kommuner, regioner eller staten. Du kender mange 
offentlige virksomheder som fx børnehaver, skoler, biblioteker og syge-
huse. Men de virksomheder, som er placeret ude i industrikvarteret eller 
i gågaden, er ofte privatejede. I denne bog vil vi kun se nærmere på de 
privatejede virksomheder.

Nedenfor i fig. 2.5 er vist en oversigt over de forskellige ejerformer for en 
virksomhed. 

Vi vil i det følgende se nærmere på private ejerformer:
■■ Enkeltmandsvirksomhed
■■ Interessentskab I/S
■■ Anpartsselskab ApS
■■ Aktieselskab A/S

Der er nogle fællestræk for de 4 ejerformer, som er interessante at se 
nærmere på. Der er tale om indskud og hæftelse.

Virksomhed

Ejerformer

Personligt ejet

Enkeltmands-
virksomhed

Interessentskab
I/S

Anpartsselskab
ApS

Aktieselskab
A/S

Stat Region Kommune

PrivatOffentlig

Selskaber

Fig. 2.5 Oversigt over forskellige ejerformer for en virksomhed.
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Enkeltmandsvirksomhed

Fordele ulemper

■■ Let at etablere.
■■ Kræver ingen indskud.
■■ Ejer kan hurtigt træffe 
beslutninger.

■■ Nemt at optage lån.

■■ Ejer hæfter med hele sin personlige 
formue.

■■ Kun én ejer til at skaffe kapital.
■■ Virksomheden er afhængig af ejeren ved 
sygdom.

■■ Ejeren har eventuelt begrænset viden om 
flere af virksomhedens arbejdsopgaver 
som fx bogføring eller markedsføring.

Fig. 2.6 Fordele og ulemper ved enkeltmandsvirksomhed.

Selvom der ikke er et krav om indskud, kan det ofte være en fordel, at 
ejeren indskyder nogle penge i virksomheden. Pengene kan bl.a. bruges 
til køb af inventar, værktøj eller bil. Hvis der indskydes penge i virksom-
heden, behøver ejeren ikke at låne så mange penge i banken. Ejeren kan 
formodentligt ikke låne i banken, hvis der ikke er indskudt egenkapital i 
virksomheden.

EksEmpEl 2.4

Frederik Smidt er 25 år og har nu stået i butik i 7 år. Hans helt store drøm 
er at åbne sin egen sportsforretning, da han interesserer sig meget for 
sport og elsker at servicere sine kunder bedst muligt. Frederik vil reali-
sere sin drøm og starte egen sportsforretning. Det betyder, at han blandt 
mange ting skal afgøre, hvilken ejerform virksomheden skal have.

Frederik synes, at det lyder forholdsvis nemt og overskueligt at opstarte 
en enkeltmandsvirksomhed. Han ved selvfølgelig, at det vil kræve meget 
at etablere sin egen forretning, men Frederik er villig til at lægge alle sine 
kræfter i projektet, så virksomheden kan få den bedst mulige start. Det 
eneste, som Frederik er betænkelig ved, er, at denne ejerform medfører 
personlig hæftelse, som kan få store økonomiske konsekvenser for ham.

2.2 interessentskab i/s
Man kan se et interessentskab som en udvidelse af en enkeltmandsvirk-
somhed. I en enkeltmandsvirksomhed er der 1 ejer, mens der i et inte-
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28 · Kapitel 2

ressentskab skal være 2 eller flere ejere. Det vil sige, at virksomheden 
er personlig ejet ligesom en enkeltmandsvirksomhed. Der kræves stadig 
ikke noget indskud, men ejerne, eller interessenterne, som de også kal-
des, skal selvfølgelig vurdere, om der skal indskydes penge ved virksom-
hedens opstart.

I et interessentskab hæfter ejerne både personligt og solidarisk. Det be-
tyder, at ejerne hæfter med hele deres personlige formue – ligesom i en 
enkeltmandsvirksomhed. Derudover hæfter ejerne også solidarisk, som 
vil sige, at hver ejer hæfter for hele virksomhedens gæld. Hvis der er 2 
ejere i et firma og det går konkurs, så kan den ene ejer risikere at skulle 
betale hele virksomhedens gæld, hvis den anden ikke har mulighed for 
at betale.

Ejerne i et interessentskab vælger oftest at indgå en interessentskabs-
kontrakt. I denne kontrakt kan der skrives oplysninger om bl.a. følgende 
forhold:

■■ Hvor stort er beløbet, som hver ejer har indskudt?
■■ Hvordan skal overskud og underskud fordeles mellem ejerne?
■■ Arbejdsdeling
■■ Hvilke betingelser skal være gældende, hvis en af ejerne ønsker at 
komme ud af virksomheden?

interessentskab i/s

Fordele ulemper

■■ Let at etablere.
■■ Ingen krav om indskud.
■■ Flere om at skaffe kapital.
■■ Flere om at bidrage med viden 
og arbejdskraft.

■■ Ejerne hæfter både personligt 
og solidarisk.

■■ Uenighed mellem ejerne.

Fig. 2.7 Fordele og ulemper ved interessentskab I/S.
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anpartsselskab aps

Fordele ulemper

■■ Begrænset hæftelse.
■■ Evt. flere kan  indskyde kapital.

■■ Mange formelle krav skal op
fyldes som fx offentliggørelse 
af regnskab hos Erhvervs og 
Selskabsstyrelsen.

■■ Der skal mindst indskydes 
kr. 80.000.

■■ Kan være svært at få lov til at 
låne penge, da denne ejerform 
har begrænset hæftelse.

Fig. 2.8 Fordele og ulemper ved anpartsselskab ApS.

EksEmpEl 2.6

At oprette et anpartsselskab kunne også være en mulig ejerform for Fre-
deriks sportsforretning. Dog er Frederik lidt betænkelig ved de mange 
formelle krav, som er gældende, når der nu er tale om et selskab. Han kan 
se den helt store fordel ved begrænset hæftelse, men han er også bange 
for, at han ikke kan få lov til at låne penge i banken, hvis han vælger 
denne ejerform.

2.4 aktieselskab a/s
Den mest almindelige ejerform for større virksomheder er aktieselskab. 
Aktieselskaber skal opfylde endnu skrappere krav end anpartsselskaber. 
Aktieselskaber er også underlagt selskabsloven. I et aktieselskab er der 
oftest flere ejere, også kaldet aktionærer, men det er muligt at oprette et 
aktieselskab som enkelt person, hvis man har kapital til det. Det kræver 
nemlig som minimum kr. 500.000 at opstarte et aktieselskab. Det kan 
dog besluttes, at der skal ske en delvis indbetaling af selskabskapitalen, 
når aktieselskabet stiftes. Det betyder, at der som minimum skal indbeta-
les kr. 125.000 ved opstart.

Følgende gælder bl.a. for aktieselskaber jf. selskabsloven:
■■ I virksomhedens navn skal der indgå ordet aktieselskab eller forkor-
telsen A/S.

■■ Der skal afholdes generalforsamling hvert år, hvor alle aktionærer har 
ret til at komme.

■■ Ejerne har begrænset hæftelse. 
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■■ Regnskabet skal sendes ind til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
■■ Selskabet skal have en bestyrelse og en direktør eller direktion.

Generalforsamlingen er den øverste myndighed i et aktieselskab. Her har 
alle aktionærer ret til at komme og de har stemmeret. På generalforsam-
lingen vælges der en bestyrelse, som har den overordnede ledelse af sel-
skabet. Herefter udvælger bestyrelsen en direktør eller en direktion, som 
tager sig af den daglige ledelse og har ansvaret for virksomheden.

aktieselskab a/s

Fordele ulemper

■■ Begrænset hæftelse.
■■ Mulighed for at udvide aktieka
pitalen.

■■ Mange formelle krav skal op
fyldes som fx offentliggørelse 
af regnskab hos Erhvervs og 
Selskabsstyrelsen.

■■ Strenge regnskabskrav.
■■ Der skal mindst indskydes 
kr. 500.000.

Fig. 2.9 Fordele og ulemper ved aktieselskab A/S.

Nedenfor i fig. 2.10 er vist en oversigt over de 4 ejerformer.

karakteristika for de 4 ejerformer

personlig ejet selskabsejet

Enkeltmands-
virksomhed

interessentskab i/s anparts-
selskab aps

aktieselskab 
a/s

Antal ejere 1 2 eller flere 1 eller flere 1 eller flere

Krav om 
indskud

Ingen krav Ingen krav Mindst kr. 
80.000

Mindst kr. 
500.000

Hæftelse Personlig hæftelse. Personlig og 
solidarisk hæftelse.

Begrænset 
hæftelse.

Begrænset 
hæftelse.

Skat Ejeren betaler skat 
af overskuddet, som 
medregnes i den 
personlige indkomst.

Ejerne betaler skat 
af deres andel af 
overskuddet.

Betaler 25 % 
i selskabsskat 
af over skud
det.

Betaler 25 % 
i selskabsskat 
af overskud
det.

Fig. 2.10 Karakteristika for de 4 ejerformer.
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