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Årsregnskaber er vigtigste  
informationskilde.  
FSR – danske revisorer arbejder hver dag 
for, at medlemmerne kan levere e!ektivt 
arbejde af høj faglig kvalitet til gavn for 
dansk erhvervsliv og for samfundet. En 
helt central opgave for medlemmerne 
er naturligt nok at sikre, at de "nansielle 
informationer i årsregnskaberne er 
retvisende.  

Det har derfor også været en af forenin-
gens helt store indsatsområder i 2014 at 
sætte fokus på værdien af informative 
årsregnskaber. Arbejdet har ikke været 
nemt. Indstillingen fra politikere og 
embedsmænd var at slippe af med så 
mange oplysninger i årsregnskabet som 
muligt for på den måde at kunne give 
erhvervslivet såkaldte administrative 
lempelser. De #este revisorer og de, som 
i hverdagen har med regnskaber at gøre, 
ved godt, at der næppe er mange lem- 
pelser i at $erne paragra!er i årsregn- 
skabsloven og notekrav til årsregnskabet. 
Færre oplysninger i regnskabet fører til 
større usikkerhed om virksomhedernes 
regnskaber og kan i yderste konsekvens 
betyde en forringet kreditværdighed 
eller dårligere samhandelsbetingelser. 

Som en del af det lovforberedende  
arbejde søsatte Erhvervsstyrelsen i 
foråret 2014 en analyse af brugen af  
årsrapporter for mindre virksomheder 
i samarbejde med konsulentvirksom-
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heden DAMVAD. Rapportens budskab 
er ikke til at tage fejl af. På tværs af så 
mangfoldige interessenter som analy- 
tikere, kreditinstitutter, samhandelspar- 
tnere og investorer er der bred enighed 
om, at årsrapporten både er den mest 
brugbare og mest værdifulde kilde til 
information, når virksomhedens øko- 
nomiske tilstand og vækstpotentiale  
skal vurderes.

Desto mere oplø%ende var to centrale 
begivenheder i slutningen af 2014: 

1 Regeringen fremlagde et ret a&alan- 
 ceret lovudkast til ny årsregnskabslov,  
 der tog højde for regnskabsbrugernes  
 behov og dermed i sidste ende også  
 for virksomhedernes egne ramme- 
 vilkår og forretningsmuligheder. 

2 Regeringen frikøbte sammen med  
 #ere partier årsregnskaberne, således  
 at man ikke længere skal betale et  
 gebyr for at downloade årsregn 
 skaberne. 

Det er udtryk for, at der er en spirende 
politisk forståelse for, at regnskaberne 
faktisk kan bruges til at skabe vækst 
og er en afgørende informationskilde. 
Vi er overbeviste om, at det er en både 
årelang og målrettet indsats fra fore-
ningen og branchens side, der har givet 
konkrete forbedringer og resultater for 
revisorerne. 

Ikke kun FSR – danske revisorer har 
været glade for denne udvikling; det har 
også væsentlige samarbejdspartnere 
såsom Finansrådet og Dansk Erhverv.

Retvisende regnskaber er  
brugbare regnskaber
Foreningens indsats i forhold til års-
regnskabsloven skal også ses som en 
del af den større mission om at sikre, at 
de danske virksomheder leverer både 
informative og retvisende regnskaber, 
som regnskabsbrugerne rent faktisk 
kan bruge til noget. Troværdige årsregn-
skaber er en vigtig komponent i sam-
fundets vækstmotor, og netop revisors 
erklæring på årsregnskaberne er med 
til at tilføre kvalitet og blåstempling af 

informationerne. I samarbejde med CBS 
gennemførte FSR – danske revisorer en 
omfattende analyse af brugen af revisors 
ydelser. Revisorerne reviderer hvert år 
cirka 150.000 virksomheder med be-
grænset hæ%else. Dertil kommer et stort 
antal erklæringer på årsregnskaber for 
fonde, foreninger, selskaber i personligt 
regi og ikke mindst o!entlige institutio- 
ner. Skønsmæssigt afgiver revisorerne 
erklæringer på 350.000 årsregnskaber 
hvert eneste år. 

Netop det forhold, at regnskaberne er 
baseret på fælles standarder og formelle 
regler, er med til at sikre en ensartet høj 
kvalitet og gøre det muligt at sammen-
ligne årsrapporter på tværs af virksom-
heder og brancher, og lige præcis revisors 
erklæring er med til at skabe den tillid, 
som er så vigtig for et velfungerende 
erhvervsklima.

Revision er stadig e!erspurgt
På trods af #ere lempelser af revisions- 
pligten i de forgangne år er værdien af 
et revideret regnskab stadig intakt. I en 
markedsanalyse udarbejdet af Exometric 
i samarbejde med FSR – danske revisorer  
fortæller cirka 90 procent af 500 adspurgte  
virksomhedsledere på tværs af brancher, 
at der blandt deres interessenter lægges 
stor vægt på, at virksomheden kan levere 
et revideret regnskab. Selvom færre virk-
somheder i dag bliver revideret som følge 
af den forhøjede grænse for revisionspligt, 
er det fortsat syv ud af ti virksomheder i 
Danmark, der bliver revideret. 

Virksomhedslederne peger især på, at 
bankforbindelser e%erspørger revidere-
de regnskaber, hvilket netop understre-
ger regnskabernes helt essentielle betyd-
ning for virksomhedernes muligheder 
for at optage lån. Et revideret regnskab 
sender et positivt signal til markedet og 
letter adgangen til "nansiering og en god 
kreditvurdering.

En analyse mellem FSR – danske revi-
sorer og kreditvurderingsinstituttet 
Experian viser, at seks ud af ti revidere-
de virksomheder opnår den bedste 
kreditvurdering, hvis de har foretaget en 
revision uden anmærkninger. Samme 
analyse viser, at hvis en revision har ført 
til en anmærkning, er det kun én ud af  
ti reviderede selskaber, der opnår den 
bedste kreditvurdering. Revision har 
således stadig stor værdi. 

Det kan være dyrt at spare kroner  
på revision
Det er derfor også en relevant overvej- 
else, hvilke risici for tab samfundet vil 
og skal acceptere. I sidste ende er det 
en politisk beslutning, hvilke og hvor 
mange risici man vil leve med. Politiker- 
ne har #ere gange lempet virksomhed-
ernes pligt til at få revideret regnskabet 
ud fra ønsket om at forenkle afrappor- 
teringen til det o!entlige og skabe #eksi-
bilitet. Men forenklinger og #eksibilitet er 
ikke gratis. Banker, leverandører og staten 
går glip af vigtige informationer om virk-
somhedernes økonomi, når regnskabet  
ikke er revideret. Så da tidligere Økono- 
mi- og Indenrigsminister Margrethe 

Foreningens indsats i for-
hold til årsregnskabsloven
skal også ses som en
del af den større mission 
om at sikre, at de danske 
virksomheder leverer både
informative og retvisende 
regnskaber, som regnsk-
absbrugerne rent faktisk
kan bruge til noget. Tro-
værdige årsregnskaber
er en vigtig komponent 
i samfundets vækstmo-
tor, og netop revisors 
erklæring på årsregnska-
berne er med til at tilføre 
kvalitet og blåstempling  
af informationerne.
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Vestager sagde til Børsen, at en krone 
sparet på revisionsbistand var en krone 
sparet på bundlinjen, var det måske nok 
en kæk bemærkning – men uden et ana-
lytisk dokumenteret fundament.

Ministerens udmelding stod da også lidt 
i kontrast til administrerende direktør i 
tænketanken Axcelfuture og tidligere di-
rektør i Danske Bank, Eivind Kolding, da 
han tiltænkt virksomhederne sagde til 
Berlingske Tidende: “Tænk jer godt om, 
når I sparer revisoren væk. Ureviderede 
regnskaber tiltrækker ikke eksterne 
investorer.”

Det kan altså være dyrt at spare reviso- 
ren bort. Et troværdigt, transparent og 
revideret regnskab gør det, alt andet lige, 
lettere at få "nansiering, hvad enten det 
er et banklån eller via en ekstern inves-

tor, og her spiller revisor en helt afgøren-
de og værdifuld rolle. Det har været et af 
de centrale budskaber – også i 2014.

Revisor er virksomhedens  
foretrukne rådgiver
Men det er ikke kun, når virksomhed-
ernes regnskaber skal opstilles og kigges 
igennem, at revisor kan tilføre virksom-
heden værdi. Af Exometrics markeds- 
analyse fremgår det, at tre ud af "re af 
de adspurgte tillægger revisors arbejde 
stor værdi. Desuden mener to ud af tre, 
at revisor leverer troværdig "nansiel 
rapportering til samarbejdspartnere, og 
64 procent, at revisor leverer en e!ektiv 
rapportering til de o!entlige myndig- 
heder. Knap syv ud af ti adspurgte 
mener, at revisorernes grundlæggende 
kvalitet og omdømme er rigtig godt. Så 
på trods af lempelser og faldende krav til 

virksomhedernes regnskaber sætter dan-
ske virksomheder pris på den værdi, som 
revisorers arbejde har for deres virke. 

Det er godt nyt for revisorbranchens om- 
dømme. Omgivelsernes oplevelse af, at 
revisorerne leverer ydelser af høj kvali- 
tet, er afgørende for netop omdømmet, 
og omdømmet er stærkt a'ængigt af 
den kvalitet og den troværdighed, som 
revisorerne leverer. 

Vi hanker op i egne rækker
I foreningen har vi derfor i 2014 arbejdet 
videre med de 17 forslag til styrket kvali- 
tet i revisorbranchen, som blev lanceret 
i slutningen af 2013, og den ambitiøse 
målsætning har båret frugt. På bare ét 
år er det lykkedes at halvere andelen 
af revisions"rmaer, der indbringes for 
Revisornævnet af tilsynet. Foreningen 
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Lloyds-prisen 2014 gik til Bent Jensen fra 
Linak, der blev fejret på den britiske ambassade i 
København. Her ses han i selskab med FSR - danske 
revisorers direktør Charlotte Jepsen, og MF Claus 
Hjort Frederiksen, der uddelte årets pris. 



har dermed nået en vigtig milepæl i 
kvalitetsarbejdet. Det næste mål er at 
knække kurven for enkeltsagskontrollen, 
og her er vi grundlæggende optimistiske. 
En lang række af indsatserne og initiati-
verne har kun virket i kort tid, og vi har 
derfor stadig til gode at se resultaterne 
af disse.

For at nå i mål med enkeltsagskontrollen 
skal mange ting gå op i en højere enhed. 
Vi skal sikre, at alle har kvalitetsstyring, 
som giver sikkerhed for, at de opstillede 
regnskaber er korrekte, og at revisions- 
processen lever op til standarderne, og 
gennem løbende faglig uddannelse skal 
vi sikre, at foreningens medlemmer 
hele tiden er opdaterede og ajour med 
ny viden. Derudover har vi oprettet et 
kvalitetskorps, som skal hjælpe revisorer 
med kvalitetsproblemer. Vi har investe- 
ret betydeligt og erhvervet rettigheder- 
ne til at forhandle brancheløsningen 
CaseWare, som er den mest innovative 
og optimale digitale platform til at sikre 
høj faglighed, kvalitet og e!ektivitet i re-
visionsarbejdet. Vi har styrket informa-
tionen til og vejledningen af foreningens 
medlemmer.

Derudover vil foreningen gerne sende 
et stærkt signal til omverdenen om, at vi 
tager os selv og medlemmernes kvali- 
tet og integritet seriøst. Derfor vedtog 
foreningens medlemmer på en ekstra- 
ordinær generalforsamling i november 
en række ændringer til foreningens 
vedtægter. Nøgleordene for vedtægts- 
ændringerne er selvjustits, e!ektivitet 
og fairness. Med ændringerne kan det 
nu mere end nogensinde før rent faktisk 
betale sig at have styr på sin kvalitetssty-
ring. For at være medlem af FSR – danske 
revisorer er det nu en forudsætning, at 
der er styr på kvaliteten – og i de tilfælde, 
hvor man på grov vis tilsidesætter god 
revisorskik, får bestyrelsen nu mulighed 
for at ekskludere medlemmer.

Dumpekarakter til studiereform
Regeringens studiefremdri%sreform  
har også spillet en væsentlig rolle i fore-
ningens politiske arbejde i 2014. Refor-
men rammer ikke blot de studerende på 

landets revisoruddannelser, men også de 
revisionsvirksomheder, der har en cand. 
merc. aud.-studerende ansat. Formålet 
med reformen er at få de studerende 
hurtigere igennem uddannelsessystemet 
og ud på arbejdsmarkedet – en vision, 
som foreningen bakker op om. Men 
reformen har også vist sig som værende 
en ekstraordinær stor hæmsko for netop 
uddannelsen af fremtidens revisorer. 
Reformen gør det vanskeligt for de 
revisorstuderende at gennemføre deres 
uddannelse sideløbende med et arbejde 
i et revisions"rma, sådan som mere end 
halvdelen af de kommende cand.merc.
aud.’er gør det i dag. Revisions"rmaerne 
må nu betale ekstra for at have ansat 
studerende, når de går på kandidatdelen, 
fordi de tvinges over i en deltidsuddan-
nelse – og det udløser en betalingsafgi% 
til uddannelsesstederne. 

I forvejen betaler mange revisionsvirk-
somheder for en HD-uddannelse. Den 
koster omkring 100.000 kroner. Når 
man så lægger udgi%en til en cand. merc. 
aud.-uddannelse oveni, omkring 100.000 
kroner yderligere, er det en stor udgi%, 
og vi er ved at være derhenne, hvor revi-
sionsvirksomhederne rent faktisk beta- 
ler for hele uddannelsen af revisorerne. 
Men faktisk tilfører de studerende stor 
værdi til samfundet allerede under ud-
dannelsen. Når man arbejder i revisions-
branchen under studiet, modtager man 
nemlig ikke SU, og betaler rent faktisk 
skat af den løn, man får. 

Revisions"rmaerne har med cand.merc.
aud.-uddannelsen i årevis ha% ansat 
bachelorer og kandidater samtidigt med 
studierne, og de uddannede cand. merc. 
aud.’er har derfor en stor erhvervserfa- 
ring, når de står med eksamensbeviset  
i hånden. Det afspejler sig også i dimit- 
tendledigheden, der er på bare to 
procent. At afska!e en model, der både 
sparer staten for SU og sikrer jobs til de 
færdiguddannede, er naturligvis imod 
intentionerne i fremdri%sreformen, og 
foreningen har brugt meget tid i det 
forgangne år på at påpege dette overfor 
både de lydhøre og de knapt så lydhøre 
politikere.

Kampen mod dansk overregulering
Detailregulering af EU’s direktiv om  
revision er et andet tema, der har 
optaget foreningen og især revisorerne 
i de større danske virksomheder i året, 
der er gået. Begrænsning af rådgivning, 
forbudsliste og rotation er allerede en 
kendsgerning fra den politiske beslut-
ning i EU. Men der er faktisk mange 
muligheder for nationalt at præge imple-
menteringen. Det har været væsentligt 
for FSR – danske revisorer at sikre, at den 
regulering, der var blevet lagt op til fra 
EU, ikke gik hen og blev til overregulering 
i Danmark. Ikke mindst af hensyn til 
konkurrencekra%en i dansk erhvervsliv 
og revisions"rmaernes mulighed for 
at drive en e!ektiv forretning med høj 
kvalitet i ydelserne. I foreningen har vi 
sammen med en række erhvervsorgani-
sationer den klare opfattelse, at Dan-
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Revisions!rmaerne har 
med cand.merc. aud.- 
uddannelsen i årevis  
haft ansat bachelorer  
og kandidater samtidigt  
med studierne, og de  
uddannede cand. merc.
aud.’er har derfor en  
stor erhvervserfaring,
når de står med eksa- 
mensbeviset i hånden.  
At afska"e en model, der 
både sparer staten for SU 
og sikrer jobs til de fær-
diguddannede, er naturlig-
vis imod intentionerne i 
fremdriftsreformen.



mark bør være mindst lige så #eksibel 
som vore nabolande, og at reguleringen 
reelt kun bør omfatte de børsnoterede 
og de "nansielle virksomheder, sådan 
som EU-lovgivningen jo også er tiltænkt. 
I Danmark har vi en tradition for at være 
klassens duks, når det gælder implemen-
tering af EU´s direktiver og forordninger. 
Det kommer eksempelvis til udtryk 
ved, at Danmark har en langt bredere 
de"nition af virksomheder af o!entlig 
interesse, end EU’s minimumsbestem-
melser tilsiger. Det har en pris, som skal 
tages med, når det samfundsmæssige 
regnestykke skal gøres op. Pejlemærket 
for FSR – danske revisorer er kort og 
godt, at dansk erhvervsliv skal have de 
bedste betingelser for at kunne konkur-
rere internationalt, og revisorerne skal 
have rammer, så de kan levere ydelser af 
høj kvalitet, der modsvarer det, samfun-
det forventer af o!entlighedens tillids-
repræsentant.

Fremtiden byder på styrket kvalitet 
og e"ektivitet i revisors hverdag
Kvalitet og e!ektivitet i arbejdet er helt 
afgørende for revisorbranchen både 
nu og i fremtiden, så revisor fortsat kan 
opfylde rollen som o!entlighedens 
tillidsrepræsentant. Den teknologiske 
udvikling vil få en betydelig e!ekt på det 

 

Pejlemærket for FSR – 
danske revisorer er, at 
dansk erhvervsliv skal 
have de bedste betingelser 
for at kunne konkurrere 
internationalt, og reviso- 
rerne skal have rammer,  
så de kan levere ydelser  
af høj kvalitet.
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På årets Folkemøde på Bornholm blev der diskuteret 
skat og retsikkerhed med deltagelse af daværende  
skatteminister Morten Østergaard (RV ), skatteordfører 
Torsten Schack Pedersen (V), og daværende formand  
for FSR - danske revisores Skatteudvalg John Bygholm. 



arbejde, som revisor skal udføre i frem-
tiden. Digitaliseringen får betydning for 
kravene til revision og evnen til e!ektivt 
at udføre revisionen, herunder såkaldt 
realtime-revision af regnskabsoplys-
ninger, og så er der ikke mindst et meget 
stort potentiale i at bringe data i spil over 
for virksomhederne, som revisorerne 
skal gribe i de kommende år. 

Den udvikling er også en af årsagerne til, 
at foreningen i 2014 erhvervede rettig- 
hederne til CaseWare i Danmark. Med 
CaseWare tilbyder foreningen et red-
skab til at styrke de faglige og tekniske 
kompetencer på tværs af branchen. 
Der er tale om en brancheløsning, som 
på den måde bliver et vigtigt element i 
foreningens strategiske mål om at øge 
kvaliteten i revisorernes kerneopgaver 
fremadrettet. Vi vil i de kommende år 
have skarpt fokus på at videreudvikle og 
opdatere den nye brancheløsning, så den 
e!ektivt lever op til dagens og morgen- 
dagens lovgivning inden for regnskab, 
revision og andre relevante rådgivnings- 

områder. I foreningen lever vi for vores 
medlemmer, og vi arbejder ambitiøst 
for at målrette vores ydelser, så de lever 
op til de udfordringer, som revisorerne 
kommer til at stå overfor i de kommende 
år. Vi har lanceret Kursuskaravanen, der 
kommer til at turnere rundt i det danske 
land lige fra Næstved til Nyborg, og hvor 
foreningen møder medlemmerne, dér 
hvor de er, og med de bedste og mest 
kvali"cerede undervisere.

Medlemsregnskab og videoklip:  
FSR kæmper for medlemmerne
Beretningen startede med årsregnskabet, 
og den vil også slutte med et regnskab, 
nemlig et medlemsregnskab. Medlem-
merne af FSR – danske revisorer kan 
trække på mange ydelser og få support i 
dagligdagen. Foreningen tilbyder faktisk 
mange muligheder, og derfor har vi ud- 
arbejdet en selvstændig pjece, der giver 
et overblik til medlemmerne over vores 
service og ydelser. Det gælder ikke kun 
løsningerne i forhold til de faglige pro- 
blemstillinger i hverdagen, men også 

på alle de områder, hvor foreningen 
kæmper for bedre rammevilkår for dens 
medlemmer – eksempelvis på Chris-
tiansborg og over for myndighederne.  
Der skal lyde en opfordring til at læse 
medlemsregnskabet – eller hvis tiden er 
mere knap – at se det korte videoklip, 
vi har udarbejdet om de fordele, der er 
ved at være medlem af FSR – danske 
revisorer.  

I bestyrelsen skal vi i gang med at 
udarbejde strategien frem mod 2018. 
Nøgleordet for det arbejde bliver fortsat 
kvaliteten af revisors arbejde, men fokus 
bliver også på de særlige udfordringer og 
muligheder, som branchen står overfor 
med både lempelse af revisionspligten 
og den stigende digitalisering. Målet 
bliver at "nde og de"nere den helt sær- 
lige rolle, som revisor skal spille i frem- 
tiden – både som o!entlighedens tillids- 
repræsentant og som rådgiver. Og her 
vil FSR – danske revisorer være en aktiv 
forkæmper for medlemmerne i de kom-
mende år.   
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  Vedtægtsændringer pr. 1. januar 2015

Betingelse for medlemskab af foreningen; Revisionsvirksomheder, der øn-

sker at blive medlem af foreningen, skal afgive en række oplysninger om 

kvalitetsstyringen. Bestemmelsen skal gælde fra 2015, og gælder ikke revi-

sionsvirksomheder, som allerede er medlem. 

Foreningskontrol af medlemsvirksomhedernes interne kontrol (overvågn-

ing); Mulighed for at bede medlemsvirksomheder om på tro og love at 

bekræ!e, at de har udført intern kontrolovervågning, og bede dem doku-

mentere resultatet af kontrollen.

Eksklusion af revisor/revisionsvirksomhed e!er alvorlige revisornævns-

bøder; Mulighed for at ekskludere medlemmer eller medlemsvirksomheder 

e!er én eller "ere alvorlige revisornævnsbøder.
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UDDRAG FRA  FSR – DANSKE  
REVISORERS ÅRSRAPPORT
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INDTÆGTER OG UDGIFTER

Årsrapporten for 2014 viser samlede 
indtægter på godt 100 millioner kroner. 
Indtægten fra de brugerbetalte ydelser 
udgør 62,5 millioner kroner, mens kon-
tingentindtægterne udgjorde det andet 
store indtægtsgrundlag med  
31,5 millioner kroner.

Foreningens omkostninger beløb sig 
i 2014 til 98,7 millioner kroner. Heraf 
udgjorde sekretariatsomkostningerne 
17,2 millioner kroner, hvilket svarer 
til cirka 17,4 procent af de samlede 
udgi%er.

Ejensommen   -1.302   -1.248  
Kommercielt Center   -53.523   -42.422 
Fagligt Center   -8.901  -8.449  
Direktionssekretariat  -6.163   -6.449 
Erhvervspolitisk Center  -8.109   -7.798 
Medlems- og Forretningscenter   -3.503   -3.060 
Sekretariatsomkostninger   -17.214   -16.461 

Omkostninger i alt -98.715 -85.887

'&,%2(%)*, %+$'&, "*. -./0                            -./1

Kontingenter 31.554 32.864
Huslejeindtægter 1.194 1.093
Kommercielt Center 62.513 49.080
Andre dri!sindtægter 4.743 4.345

Indtægter i alt 100.004 85.382
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Årets resultat udgør et overskud på t.kr. 999 
kroner. Det økonomiske resultat er t.kr. 
1.077 kroner bedre end budgetteret. Resul-
tatet er sammensat af en række modgående 
bevægelser.

I en positiv retning trækker:
- Generelt lavere omkostningsforbrug i  
 sekretariatet.
- 2014 var tredje år i den obligatoriske  
 e%eruddannelsesperiode. Dæknings- 
 bidraget i 2014 på e%eruddannelses- 
 området er højere end budgetteret.
- Løbende optimering og tilpasning af  
 omkostninger betyder, at SR-akademiet  
 bidrager med cirka 500 t.kroner mere  
 end budgetteret.

I negativ retning trækker:
- At kontingentindtægterne er nedad- 
 gående på grund af demogra"en samt en  
 generel konsolidering i revisions- 
 branchen. 

Bestyrelsen anser resultatet i 2014 som 
tilfredsstillende.

*)(&$"34, %+$'&, "*. -./0                            -./1

Resultatopgørelse

Kontingenter   31.554   32.864 
Huslejeindtægter   1.194   1.093  
Kommercielt Center  62.513  49.080 
Andre dr"tsindtægter 4.743   4.345 
Indtægter i alt  100.004   87.382  
   
Ejendommens dri!sudgi!er   -1.302   -1.248  
Kommercielt Center   -53.523  -42.422 
Faglig Center   -8.901   -8.449 
Direktionssekretariat   -6.163    -6.449 
Erhvervspolitisk Center   -8.109   -7.798 
Medlems- og Forretningscenter   -3.503   -3.060  
Sekretariatsomkostninger   -17.214   -16.461  
Omkostninger i alt   -98.715  -85.887  
   
Resultat før "nansielle poster   1.289  1.495  
Finansielle poster, netto  -290   -317 
Resultat før skat  999   1.178  
Skat  -  40    
   
Årets resultat   999   1.218

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver
Immaterielle anlægsaktiver   13.632   3.669 
Materielle anlægsaktiver  33.248   32.577 
Finansielle anlægsaktiver   60   376  
Anlægsaktiver i alt   46.940   36.622 
Omsætningsaktiver i alt   17.474   21.262  
  
Aktiver i alt   64.414   57.884 
  
 
Passiver    
Egenkapital i alt   34.049   33.050 
Hensatte forpligtelser i alt  2.000  -
Langfristede gældsforpligtelser i alt  8.304   8.953
Kortfristede gældsforpligtelser i alt  20.061  15.881 
   
Passiver i alt  64.414   57.884 

ØKONOMISK RESULTAT
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Revisorer er fagligt kompetente og professionelle

Stadigvæk høj medlemstilfredshed
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Danske virksomhedsleder synes generelt, 
at revisor er faglig godt klædt på og udvis-
er  en høj grad af professionalisme i deres 
arbejde.

De kompetencer, som revisoren vurderes 
højest på af knap 500 adspurgte virksom-
hedsledere er nemlig, hvorvidt revisor 
anses som faglig kompetent og profes-

sionel, har en høj troværdighed og har en 
høj forretningsmoral. Omkring to ud af 
tre angiver, at de i høj grad eller i meget 
høj grad mener, at revisor besidder netop 
disse kompetencer. 

Når det kommer til virksomhedens 
fremtid, er virksomhedsejerne en smule 
mere skeptiske overfor revisorernes evner. 

Den kompetence, som revisorerne blev 
vurderet lavest på i undersøgelsen, var, 
hvorvidt revisor aktivt bidrager til udviklin-
gen af  virksomheden. Lige netop denne 
kompetence vurderes noget  lavere end de 
øvrige kompetencer, og en ud af "re af de 
adspurgte er slet ikke enige eller i mindre 
grad enige i, at revisor spiller en aktiv part  
i udviklingen af deres virksomhed. 

Tilfredsheden med at være medlem af 
FSR – danske revisorer ligger igen i år  
på et meget højt niveau. Det viser FSR  
– danske revisorer medlemstilfredsheds- 
undersøgelse fra maj 2014. 88 procent af 
medlemmerne er således ‘tilfredse’ eller 
‘meget tilfredse’ med deres medlem- 
skab af foreningen. Sidste år var tallet  
90 procent.

Undersøgelsen viser, at den største 
udfordring for FSR – danske revisorers 
medlemmer er at leve op til krav og 
lovgivning. Især de mindre virksomheder 
oplever en stor udfordring ved at skulle 
overholde en række formalia, samtidig 
med at forretningen presses af boghold-
ervirksomheder, der ikke skal leve op til 
samme krav.  

Værdiskabelse er som tidligere år fortsat 
den vigtigste mærkesag for revisorerne. 
Medlemmerne ønsker, at FSR – danske 
revisorer fortsat skal arbejde for at tyde-
liggøre værdien af revision og revisors 
ydelser og pro"lere revisor som virksom-
hedernes foretrukne rådgiver. 

Endelig vurderer medlemmerne, at de 
mest relevante initiativer for revisions-
branchen som FSR – danske revisorer kan 
levere er værktøjer på regnskabsområdet, 
analyser af problemerne, der skal løses for 
at opnå en bedre kvalitet samt en mere 
proportional kvalitetskontrol. Eksklusion 
af revisorer eller revisionsvirksomheder fra 
FSR – danske revisorer e%er #ere alvorlige 
revisornævnsbøder vurderes som relevant 
af et stort #ertal af medlemmerne.

I hvilken grad mener du, at virksomhedens revisor

Hvor tilfreds er du samlet  
set med at være medlem af  
FSR – danske revisorer?

! "# #! $# %!!&

er faglig kompetent og professionel

har høj troværdighed

har høj forretningsmoral

leverer høj kvalitet

kan formidle sin viden, så det er let at forstå og omsætte til praksis

leverer value for money

har indblik i de udfordringer min type af virksomhed opererer under

aktivt bidrager til udviklingen af min virksomhed

Analysen er gennemført af Yougov i september 2013. N = 488.

Målingen er gennemført af Advice, juli 2014. N = 1.023

I meget høj grad          I høj grad          I nogen grad          I mindre grad          Slet ikke          Ved ikke

Meget tilfreds

Ved ikke

Utilfreds

Meget utilfreds

Tilfreds
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I en markedsanalyse, som FSR – dan-
ske revisorer har fået lavet blandt 500 
repræsentanter fra danske små og 
mellemstore virksomheder, er respon-
denterne blevet spurgt om deres syn på 
virksomhedens revisor. Knap tre ud af 
"re svarer, at de generelt tillægger revisors 
arbejde stor værdi.

Dér, hvor virksomhederne er særlig  
glade for revisors hjælp, er især, når det 
kommer til sikringen af, at der sker en  
troværdig "nansiel rapportering til 
samarbejdspartnere, sikringen af, at der 
sker en e!ektiv rapportering til de o!ent- 
lige myndigheder, samt afstemning og 
sikring af moms og skatteafregning.

Derudover oplever virksomhedsrep-
ræsentanterne, at revisorerne generelt 
giver gode råd, og der lægges særlig stor 
vægt på, at der kan leveres et revideret 
regnskab - specielt til bankforbindelser og 
kreditinstitutter, men også i nogen grad, 
når det kommer til leverandører, mens 
det vurderes mindre relevant, når det 
kommer til virksomhedens egne kunder.

Meget vigtig                  Noget vigtig                  Vigtig                  Mindre vigtig                  Ikke vigtig                Ved ikke

Meget stor værdi            Stor værdi             Nogen værdi            Mindre værdi            Ingen værd            Ved ikke

! "# #! $# %!!&

! "# #! $# %!!&

Sparring i forbindelse med !nansierings-  
og investeringsrådgivning

Afstemme og sikre korrekt moms og  
skatteafregning

Sikre troværdig !nansiel rapportering til virk-
somhedens relationer og samarbejdspartnere

Sikre god styring og kontrol af  
virksomheden

Kvalitetssikring af  
informationsstyring

E"ektiv rapportering til  
o"entlige myndigheder

For leverandører

For kunder

For bankforbindelser

Hvordan vil du vurdere vigtigheden af din revisor, når det gælder følgende forhold?

Hvilken værdi tror du, det har for følgende aktører, at din virksomhed har et revideret regnskab?

Analysen er gennemført af Exometric, august 2014. 
N=500

Analysen er gennemført af Exometric, august 2014.

Revisorer skaber stor værdi for virksomhederne
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SMV-FORUM *2015   
“FOKUS PÅ KVALITET OG EFFEKTIVITET, 
NETVÆRK OG FAGLIG OPDATERING” 

1: Man kunne afprøve sine golfevner på FSR - danske 
revisorers egen stand.  2: Direktør i FSR - danske  
revisorer Charlotte Jepsen, næstformand i bestyrel- 
sen Per Krogh og Preben Rasmussen Høj, administre- 
rende direktør i Dansk Revision.   3: Deltagere på 
årets SMV-forum.   4: Fagkonsulent Nicklas Tullberg 
Ho# var en af oplægsholderne på SMV-forum.   
5: Underdirektør Morten Stokholm Bøg og marke- 
tingschef Kenny Bech fortæller om Kursuskarava-
nen.   6: En repræsentant fra analysebureauet Aalund 
fortæller om deres kundemonitor.
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