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OM FSR – SURVEY 

FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser og survey, som tager udgangspunkt i 

aktuelle og relevante problemstillinger i revisorbranchen og i erhvervslivet mere generelt. 

Formålet med undersøgelserne er at sætte fokus på relevante emner og nyttiggøre den unikke 

viden, som foreningens medlemmer besidder. Det er tilladt at citere fra publikationen med 

tydelig kildeangivelse og med henvisning til FSR – danske revisorer.  

 

 

OM DET SAMLEDE SVARPANEL 

Panelet består af 615 revisorer fordelt ud over hele landet. Størstedelen af de deltagende 

revisorer arbejder til dagligt som aktive revisorer og har deres daglige gang blandt danske 

virksomheder. En lille del (6 pct.) arbejder i øjeblikket ikke som revisorer, men som 

økonomidirektører, controllers med intern revision eller lignende.  

 

 34 pct. af paneldeltagerne arbejder i Region Hovedstaden, 15 pct. arbejder i Region 

Sjælland, 11 pct. arbejder i Region Nordjylland, 23 pct. arbejder i Region Midtjylland og 

16 pct. arbejder i Region Syddanmark.  

 86 pct. af paneldeltagerne er mænd, og paneldeltagernes gennemsnitsalder er 53 år 

 64 pct. af paneldeltagerne er statsautorisede revisorer, og 36 pct. er registrerede 

revisorer1.  

 47 pct. af paneldeltagerne er ansatte i en revisionsvirksomhed, mens 53 pct. er 

selvstændige.  

 61 pct. af paneldeltagerne reviderer virksomheder i regnskabsklasse A. 86 pct. reviderer 

virksomheder i regnskabsklasse B. 52 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse C, og 

12 pct. reviderer virksomheder i regnskabsklasse D.  

 37 pct. af paneldeltagerne arbejder i revisionsvirksomheder med mere end 100 ansatte2. 

 

OM DENNE UNDERSØGELSE 

Der er i alt 3.807 aktive godkendte revisorer i Danmark3. Revisorerne har netop ved udgangen 

af maj afsluttet regnskabssæsonen, hvor de har været ude i størstedelen af de over 200.000 

danske selskaber. Dermed har revisorerne et godt og ”up to date” indblik i situationen hos 

erhvervslivet.  

248 godkendte revisorer fra panelet har besvaret hele dette spørgeskema. Svarprocenten i 

denne undersøgelse er 40 pct. af det samlede panel.  

 

Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet fredag den 12. juni 2015.  

 

KONTAKT 

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til: 

Charlotte Jepsen 

Adm. direktør 

cbj@fsr.dk 

tlf: 4193 3198  

                                                           
1 Ser vi på fordeling i hele populationen er 52 pct. statsautorisede revisorer og 48 pct. registreret revisorer 
2 Ser vi på fordeling i hele populationen arbejder 26,4 pct. i virksomheder med flere end 100 ansatte. 
3 Tal fra januar 2015 

mailto:cbj@fsr.dk
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Hovedpointer: 

 To ud af tre revisorer peger på lettere adgang til finansiering (66 pct.), som det vigtigste fokus-

område for en ny regering uanset farve, hvis den skal styrke væksten i virksomhederne på kort sigt.  

o 53 pct. peger på, at en ny regering skal mindske de administrative byrder for at styrke 

væksten. 

o I forhold til de skattemæssige rammvilkår peger revisorerne primært på, at en sænkelse af 

personskatterne (47 pct.) kan styrke væksten i virksomhederne, mens 34 pct. peger på en 

sænkelse af afgifter og 24 pct. svarer ”sænke selskabsskatten”. 

 

 Ni ud af 10 revisorer er enige eller meget enige i, at skattelovgivningen kan benyttes aktivt til at 

skabe vækst og øge investeringslysten i virksomhederne. 

 

 Syv ud af 10 revisorer peger på mulighed for skattemæssige straksafskrivninger, som det værktøj i 

skattelovgivningen, der kan få virksomhederne til at foretage flere investeringer. 

o Herefter peger revisorerne på ”sænkelse af personskatten” (43 pct.) 

o ”En ny boligjobordning” (38 pct.) 

o ”Sænkelse af selskabsskatten” (35 pct.) 

 

 Industrien (60 pct.) og byggeriet ( 51 pct.) er de to brancher, hvor revisorerne vurderer, at det er 

størst potentiale for vækst de kommende år. 

o 45 pct. svarer ”IT”, hvilket placerer IT i top 3. 

o Midt på listen ligger fx ”detailhandel” (13 pct.) 

o Medier (8 pct.) er den branche færrest revisorer peger på, som branche med størst 

potentiale for vækst.  
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Lettere adgangen til finansiering kan styrke væksten på kort sigt 

Hvis en ny regering vil styrke væksten i virksomhederne inden for de næste 6-12 måneder, skal 

den sættes fokus på at skabe lettere adgang til finansiering, sådan svarer to ud af tre revisorer. 

Det placerer adgangen til finansiering som det område, hvor revisorerne ser bedst muligheder 

for at styrke væksten i virksomhederne. 

De administrative byrder er også et område, hvor en ny regering ifølge revisorerne kunne sætte 

ind, hvis de ønsker, at styrke væksten i virksomhederne. Overhalvdelen af revisorerne udpeger 

opgaven med at mindste de administrative byrder, som et område, hvor en ny regering på kort 

sigt kan styrke væksten i virksomhederne. 

Figur 1: Hvad skal en ny regering uanset farve efter din vurdering gøre for at styrke væksten i 

virksomhederne på kort sigt 6-12 måneder? (Angiv gerne flere svar) (n=248) 

 

På tredjepladsen i revisorernes liste ligger muligheden for at skabe vækst på kort sigt ved at 

sænke personskatterne. Her er det værd at bemærke, at områder som lavere afgifter og den i 

valgkampen meget omtalte selskabsskat prioriteres lavere som vækstdrivere af revisorerne. 

Skattelovgivningen kan benyttes aktivt til at skabe vækst 

Ni ud af 10 revisorer vurderer, at skattelovgivningen med fordel kan benyttes aktivt til at 

skabe vækst og øge investeringslysten i virksomhederne.   
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Figur 2: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn. 

  Skattelovgivningen kan med fordel benyttes aktivt til at skabe vækst og øge 

investeringslysten i virksomhederne? (n=244) 

 

 

Straksafskrivninger bedst til at øge investeringer   

Blandt de revisorer, som er enige i, at skattelovgivningen kan bruges aktivt til at skabe vækst 

og øge investeringslysten, peger størstedelen på muligheden for at indføre skattemæssige 

straksafskrivninger på investeringer, som det middel der kan få virksomhederne til at foretage 

flere investeringer. 

Med den nuværende lovgivning afskrives investeringer over flere år. Med en straksafskrivning 

vil virksomheden få mulighed for at trække hele investeringen fra i deres overskud det år, hvor 

investeringen foretages. Dette kan frigøre ekstra midler med det samme, hvor man pt. får 

afskrivningen fra investeringen fordelt ud over flere år. 

Ligesom med de nuværende afskrivningsregler kræver straksafskrivningen, at virksomheden 

har et overskud, som afskrivningen kan trækkes fra for at nedbringe skatten.  

Efter straksafskrivningerne peger revisorerne på en sænkelse af personskatten og indførsel af 

en ny boligjob-ordning som skattemæssige muligheder for at få virksomhederne til at foretage 

flere investeringer. 
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Figur 3: Hvilke værktøjer i skatteloven vil efter din opfattelse kunne 

motivere virksomhederne til at foretage flere investeringer? (n=213) 

 

Industrien og byggeriet har det største potentiale for vækst 

En ny boligjobordning lander på en tredjeplads, når revisorerne skal vurdere, hvor man 

skattemæssigt kan sætte ind for at få virksomhederne til at foretage flere investeringer. 

Denne placering kan også ses i forhold til, hvilke brancher revisorerne vurderer har det største 

potentiale for vækst de kommende år.  

Her peger halvdelen af revisorerne på netop byggeriet, som kun er overgået af industrien, når 

revisorerne skal vurdere, hvor det største vækstpotentiale ligger. 

45 pct. af revisorerne peger på ”IT” og ”service”, hvilket placerer disse brancher på en delt 

tredjeplads. 

”Kultur og forlystelser” ligger relativt højt på revisorernes liste, hvilket er interessant, da det er 

en branche, hvor virksomhederne har haft det svært de senere år. 

 

Detailhandlen, som er en af Danmarks største brancher, ligger i den lavere ende af listen, da 

13 pct. af revisorerne vurderer, at detailhandel er den branche, som har største potentiale for 

vækst.  

 

De brancher, hvor færrest revisorer ser et stort potentiale for vækst, er medier (8 pct.) og 

landbrug (10 pct.). 
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Figur 4: I hvilke brancher vurderer du, at der er størst potentiale for vækst det kommende år? 

(Angiv gerne flere svar) (n=244) 
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