September 2011

Revision giver bonus på bundlinjen

Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR – danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse
blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne bygger på svar fra
235 virksomheder.

Resume af undersøgelsen
I alt 97 procent af virksomhederne i undersøgelsen får revideret deres regnskaber hos en revisor. Det
vidner om, at man i erhvervslivet tillægger det stor betydning og værdi at have en professionel revisor
til at gennemgå regnskaber. Dette bekræftes af medlemsundersøgelsen, som viser at erhvervslivet
vurderer at professionel revision kan styrke deres økonomi, og er af stor betydning for at bevare
samarbejdspartnernes tillid. Blandt andet dokumenterer medlemsundersøgelsen, at
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Tre ud af fire virksomhederne har den opfattelse, at revisorer har bedre forudsætninger for at give
økonomisk rådgivning end andre rådgivere.
To ud af tre virksomheder mener, at professionel økonomisk rådgivning i nogen eller høj grad kan
styrke deres økonomiske resultater.
I alt 78 procent af virksomhederne mener, at finansiel og økonomisk rådgivning er vigtigere i dag,
end det var før krisen
To tredjedele af virksomhederne vil have mindre tillid til samarbejdspartnere, som fravælger
revision.
60 procent af virksomhederne mener, at deres samarbejdspartnere vil få mindre tillid til dem,
hvis selv de fravælger revisionen.
Mere end en tredjedel af virksomhederne vil ligefrem i alle eller nogen tilfælde kræve af deres
samarbejdspartnere, at de får foretaget en revision
I det omfang leverandører og samarbejdspartnere fravælger revisionen vil hele 37 procent af
virksomhederne i nogle eller alle tilfælde kræve, at de får foretaget en anden form for gennemgang
af regnskaberne
82 procent af virksomhederne vurderer, at det vil gøre det sværere at få lån eller kredit i banken,
hvis man fravælger revision.
70 procent af virksomhederne forventer, at manglende revision vil kunne føre til højere renter og
dårligere lånebetingelser.
For mange virksomheder er revisoren en værdsat rådgiver, som anvendes til langt mere end blot
revisionen af årsregnskabet. Især inddrages revisoren ofte til skatteregnskab, momsregnskab,
bogføring og i forhold til at få kredit eller lån i banken.
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Revisorer styrker virksomhedernes bundlinje
I alt er tre ud af fire virksomheder i undersøgelsen helt eller overvejende enige i, at en revisor på
baggrund af sin revision har bedre forudsætning for at give professionel økonomisk rådgivning end
andre rådgivere. Kun 17 procent mener ikke, at en virksomheds revisor har bedre forudsætninger for at
give professionel økonomisk rådgivning, jvf. figur 1.
Figur 1

En revisor har på baggrund af sin revision bedre forudsætninger for at give professionel økonomisk
rådgivning til min virksomhed end andre rådgivere

Tre ud af fire
virksomheder er helt
eller overvejende enige i,
at revisor har bedre
forudsætninger for at
give professionel
økonomisk rådgivning
end andre rådgivere.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=231

Det demonstrerer, at virksomhederne lægger stor vægt på den økonomiske rådgivning man får hos en
revisor, og at revisorer i kraft af den særlige indsigt de får i en virksomheds forretning kan give en form
for rådgivning, man ikke får andre steder.
Endvidere er det virksomhedernes opfattelse, at revisorernes rådgivning vil have en positiv effekt på
bundlinjen. To ud af tre virksomheder i undersøgelsen har svaret, at de i høj eller nogen grad vurderer,
at professionel rådgivning om deres virksomheds økonomi og finanser kan styrke deres økonomiske
resultater, jvf. figur 2. Kun 4 procent af de adspurgte virksomheder mener slet ikke, at det er tilfældet.
Figur 2

I hvilken grad vurderer du, at professionel rådgivning om din virksomheds økonomi og finansiering
vil kunne styrke det økonomiske resultat?

To ud af tre
virksomheder vurderer,
at revision har en positiv
effekt på bundlinjen.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=235
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Alt i alt demonstrerer undersøgelsen, at virksomhederne har tillid til at revisionen har en positiv
økonomisk effekt på deres forretning.
Som det fremgår af figur 1 og 2, opfattes revisorerne som gode og kompetente økonomiske og
finansielle rådgivere, der kan styrke virksomhedens resultater. Tilsvarende erklærer 78 procent af
virksomhederne sig helt eller overvejende enige i, at kompetent økonomisk rådgivning er vigtigere i
dag, end det var før krisen. Kun 17 procent ikke mener at denne rådgivning er vigtigere nu end for tre år
siden, jvf. figur 3.
Figur 3

I alt 78 pct. af

Finansiel og økonomisk rådgivning er vigtigere for virksomhederne i dag end for 3 år
siden

virksomhederne er helt
eller overvejende enige i,
at kompetent økonomisk
rådgivning er vigtigere i
dag, end for tre år siden.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=233

Det samlede billede er, at revision er vigtigt for virksomhederne og at kompetent rådgivning fra revisor
er en kilde til en mere solid økonomi.

Revision styrker virksomheders troværdighed
Revision har ikke kun betydning for den enkelte virksomheds økonomiske og finansielle dispositioner.
Undersøgelsen dokumenterer klart, at revision kan øge en virksomheds troværdighed i
samarbejdspartnernes øjne. I alt skønner to ud af tre virksomheder i undersøgelsen, at det kan svække
deres tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de fravælger revision, jvf. figur 4. Kun hver
fjerde virksomhed mener ikke, at det vil være tilfældet.
Figur 4

To ud af tre

Ville det svække Jeres tillid til samarbejdspartnere og leverandører, hvis de fravælger revision?

virksomheder vurderer,
at det kan svække deres
tillid til
samarbejdspartnere og
leverandører, hvis de
fravælger revision

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=235
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Tilsvarende vurderer 60 procent af de adspurgte virksomheder, at deres samarbejdspartnere vil få
mindre tillid til dem, hvis de selv fravælger revision. Kun 29 procent tror ikke, at det vil være tilfældet,
jvf. figur 5.
Figur 5

60 pct. af

Vurderer du, at det kunne svække samarbejdspartneres og leverandørers tillid til virksomheden,
hvis I fravælger revision?

virksomhederne mener
deres
samarbejdspartnere vil
få mindre tillid til dem,
hvis de selv fravælger
revision.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=228

Hele 37 procent af virksomhederne vil ligefrem gå så langt som til i nogle eller alle tilfælde at kræve, at
deres samarbejdspartnere eller leverandører får foretaget revision, jvf. figur 6.
Figur 6

Mere end hver tredje

Ville I kræve, at Jeres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget revision?

virksomhed ville i nogle
eller alle tilfælde
ligefrem kræve, at deres
samarbejdspartnere får
foretaget revision.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=235

I det omfang leverandører og samarbejdspartnere fravælger revisionen, vil hele 37 procent af
virksomhederne i nogle eller alle tilfælde kræve, at de får foretaget en anden form for gennemgang af
regnskaberne, jvf. nedenstående figur 7.
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Figur 7

Ville I kræve, at Jeres samarbejdspartnere og leverandører får foretaget en anden form for
gennemgang af deres regnskaber fra revisor, hvis de fravælger revision?

Over en tredjedel af
virksomhederne ville
kræve en anden form for
revisorgennemgang af
samarbejdspartnernes
regnskaber.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=196
Note: Spørgsmålet er ikke stillet til virksomheder, der i alle tilfælde vil kræve revision af deres samarbejdspartnere og leverandører

Det samlede billede er således, at revision og alternativt en anden form for gennemgang af
regnskaberne har stor betydning for virksomheders omdømme og for tiltroen til samarbejdspartnere og
leverandører.

Revision nødvendigt for at bevare bankernes tillid
For at få adgang til kredit og lån hos banker er det nødvendigt, at virksomheder fremstår veldrevne og
med styr på økonomien. Professionel revision har derfor ikke overraskende stor betydning for at
banker har tillid til ens kreditværdighed. Undersøgelsen dokumenterer, at hele 82 procent af de
adspurgte virksomheder mener at manglende revision kan føre til, at man ikke kan få bevilget kredit
eller lån. Kun 9 procent vurderer ikke, at det kan være tilfældet, jvf. nedenstående figur 8.
Revision har således betydning ikke bare for det generelle samarbejde med leverandører og andre
partnere, men også for forbindelsen til banken. Da næsten alle virksomheder har lån eller kredit i et
eller andet omfang, er revision af stor vigtighed for deres muligheder for at drive en sund forretning.
Dette understreges af at 70 procent af virksomhederne vurderer, at manglende revision vil kunne føre
til dårligere låne- og kreditvilkår, end man ellers ville have fået, jvf. figur 8.
Figur 8

82 pct. af

Vurderer du, at en manglende revision af virksomhedens regnskab kunne føre til:

virksomhederne mener,
at manglende revision

Manglende kredit- og långivning i banker,

Ja

Nej

Ved ikke

82 pct.

9 pct.

9 pct.

få lån eller kredit i
banken, og 70 pct.

kreditinstitutter m.fl.?
Dyrere kreditter og/eller forringelse af

kan gøre det sværere at

mener det kan føre til

70 pct.

12 pct.

18 pct.

dyrere kredit eller
ringere lånevilkår

eksisterende lånevilkår?
Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=227
Note: Spørgsmål om dyrere kreditter eller forringede lånevilkår er kun stillet til virksomheder, der mener manglende revision kan
gøre det sværere at få kredit eller lån. Begge spørgsmål kun stillet til virksomheder, som i dag får revideret regnskaberne hos en
revisor.
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Virksomhedernes lånemuligheder hænger altså meget klart sammen med, hvor solide og troværdige de
vurderes at være af banken, og her er brugen af professionel revision vigtig for at have en
tillidsvækkende forretning.

Revisoren er en værdsat rådgiver
Selvom revisionen af årsregnskabet er den vigtigste opgave for revisorer, får mange virksomheder også
anden rådgivning og sparring fra revisoren. Det illustrerer, at revisoren i mange henseender bliver
regnet for en vigtig og kompetent rådgiver som kan hjælpe virksomheder til at opnå en sundere
forretning. I alt benytter 83 procent af virksomheder revisor til skatterådgivning, 31 procent af
virksomhederne til momsindberetninger, 29 procent til bogføring, og 25 procent som hjælp til at få
finansiering eller kredit, jvf. figur 9.
Figur 9

Mange virksomheder

Hvad bruger virksomheden revisoren til ud over at revidere årsregnskabet?

bruger revisorer til
meget andet end
regnskabsrevision. 83
pct. af virksomhederne
bruger også revisor til
skatterådgivning, 31 pct.
til momsindberegning og
29 pct. til bogføring.

Kilde: Medlemsundersøgelse, august 2011. n=233
Note: Det har været muligt at opgive flere svar. Derfor summererer frekvenserne ikke til 100 pct. Kun besvaret af virksomheder, der
får revider

Revisorer kan hjælpe virksomhederne med meget andet end revision. Igennem revisionen får revisor en
så komplet forståelse af virksomhedens forretninger, at man kan få et særdeles godt indblik i
virksomhedens økonomiske udfordringer og potentialer. Derfor er revisoren for mange virksomheder
en værdsat rådgiver, som bliver inddraget til andre opgaver end selve revisionen.

Fakta om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført som et samarbejde imellem Dansk Erhverv og FSR – danske revisorer. Et
tilfældigt udsnit af Dansk Erhvervs medlemmer har i august 2011 fået tilsendt et spørgeskema per email, og i alt 235 medlemsvirksomheder har besvaret det. Undersøgelsen dækker et bredt udsnit af
virksomheder inden for servicesektoren.
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