Til medlemsvirksomhederne i FSR – danske revisorer

Profilering af revisorbranchen
Revisor er en foretrukken og værdifuld samarbejdspartner for dansk erhvervsliv.
Det gælder både i rollen som offentlighedens tillidsrepræsentant og som
sparringspartner. Alene i 2014-regnskaberne blev der afgivet 156.000
revisionspåtegninger, hvortil kommer cirka 660.000 erklæringer og en række
arbejdshandlinger samt rådgivning om virksomhedsdrift, finansiering, ejerskifte
og meget mere. Alt sammen er det med til at skabe tillid og give grobund for
handel og forretning mellem virksomheder.
Lempelsen af revisionspligten og syv års økonomisk lavvækst betyder, at der
skal bruges flere kræfter på at fortælle om den værdi, som virksomhederne har
ud af at samarbejde med en revisor og endnu flere på at synliggøre og
dokumentere den betydning, revisionsbranchen har for samfundet og for at
kapital kan flyde frit.
I foreningen har vi lige som sidste år taget initiativ til et professionelt magasin.
Denne gang handler magasinet om, hvordan de små og mellemstore
virksomheder kan have gavn af et samarbejde med revisor – kort sagt at vise,
hvordan revisorerne skaber værdi for rygraden af dansk erhvervsliv. Magasinet
vil som gennemgående tema handle om revisor som vækstrådgiver og
udkommer i forbindelse med Revisordøgnet 2015, som finder sted den 14.
september. Magasinet vil blandt andet blive distribueret til cirka 15.000
økonomiansvarlige i danske små og mellemstor virksomheder og desuden til
12.000 medlemsvirksomheder i Dansk Erhverv.
Magasinet vil tage udgangspunkt i en række case-historier fra danske ejerledere
og blandt andet behandle følgende temaer:





Vigtigheden af at forberede og gennemføre et veltilrettelagt ejerskifte.
Alternative muligheder for finansiering i forhold til bank- og realkreditlån.
Virksomhedernes problemer med at indberette virksomhedsoplysninger
til det offentlige.
Årsregnskabet som centralt kommunikationsmiddel i forhold til banker og
andre brugere af regnskaberne.
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Medievirksomheden First Purple tilrettelægger og skriver artiklerne til magasinet
under vejledning af foreningens sekretariat.
Vi opfordrer alle medlemmer og medlemsvirksomheder til at tage godt imod
ideen, og vi håber, at I bakker op om initiativet.
Vi ser frem til et spændende og læseværdigt magasin og for en stadig stærkere
indsats for at sætte fokus på den værdi, som revisorerne skaber i hverdagen for
offentligheden og dansk erhvervsliv.
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