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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
181 godkendte revisorer fra panelet har besvaret hele dette spørgeskema. Svarprocenten i
denne undersøgelse er 29 pct. af det samlede panel. Der er i alt 3.807 aktive godkendte revisorer
i Danmark3. De 181 respondenter svarer til en stikprøvestørrelse på 4,75 pct. af den samlede
population af godkendte revisorer.
Spørgeskemaundersøgelsen er afsluttet i maj 2015.
KONTAKT
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til:
Anders Lau
Kommunikationschef - presse og public affairs
ala@fsr.dk
tlf: 4193 3147
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Ser vi på fordeling i hele populationen er 52 pct. statsautorisede revisorer og 48 pct. registreret revisorer
Ser vi på fordeling i hele populationen arbejder 26,4 pct. i virksomheder med flere end 100 ansatte.
3
Tal fra januar 2015
2
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Undersøgelsen indeholder blandt andet følgende resultater:
 Vurderingen blandt revisorerne er, at der er en række aktuelle markedsrisici, der truer deres
kunder i SMV-segmentet.
 Kreditklemmen udgør den p.t. største risiko for revisorenes SMV-kundevirksomheder. Otte
ud af 10 revisorer vurderer i høj grad/i nogen grad, at kreditklemmen udgør en konkret trussel
for deres kundevirksomheder. Også mangel på kvalificeret arbejdskraft, faldende priser og
eskalerende EU-krise udgør højaktuelle trusler.
 På trods af en række aktuelle risici er det alligevel de færreste SMV-virksomheder, der har en
konkret plan for, hvordan de skal håndtere truslerne. Kun hver tiende revisor (12 pct.)
vurderer fx, at deres kundevirksomheder i et vist omfang har en plan for, hvordan de skal
agere, hvis EU-krisen eskalerer.
 På trods af at mange virksomheder ikke har konkrete planer for, hvordan de skal håndtere
de aktuelle trusler, er virksomhederne alligevel bedre rustet til en krise end tidligere. To ud
af tre revisorer vurderer således, at deres SMV-kundevirksomheder er bedre rustet til at
imødegå en økonomisk krise i dag end for 3 år siden
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Mange risici blandt SMV
Finanskrisen og dens konsekvenser har skabt et betydeligt fokus på markedsrisici og på, hvordan
virksomhederne forsøger at styre de reelle og potentielle trusler, der omgiver dem. De senere
år har det at håndtere risici af forskellig karakter fået mere og mere opmærksomhed, specielt i
store virksomheder, der opererer internationalt. Mange store virksomheder har ligefrem
afdelinger, risk managers eller dedikerede medarbejdere, der monitorerer og rapporterer om
trusler og risici.
I denne undersøgelse er der afsat en række spørgsmål, der specielt fokuserer på risici og trusler
i SMV-virksomheder. Formålet er at afdække nogle af de risikofaktorer, som især udfordrer de
små og mellemstore virksomheder herhjemme. Formålet er derudover at få en pejling af, hvor
godt rustet SMV’erne er til at håndtere de aktuelle risici og imødegå trusler udefra.
Adspurgt om det aktuelle trusselsbillede i SMV-virksomhederne svarer otte ud af 10 revisorer,
at faren for at adgangen til kredit strammer til i høj grad/i nogen grad truer virksomhederne.
Risikoen for en kreditklemme vurderes således, at være den absolut største trussel for SMVvirksomhederne p.t. Også mangel på kvalificeret arbejdskraft, faldende priser og eskalerende
EU-krise er blandt de højest scorende risici blandt små og mellemstore virksomheder her og nu.
Figur 1: Hvilke risici vurderer du udgør en trussel for dine SMV kundevirksomheder her og nu?
(n=181)
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På trods af at SMV-virksomhederne vurderes at være truet fra mange forskellige sider, er det
alligevel de færreste, der har en konkret plan for, hvordan de skal handle i tilfældet af at
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truslerne bliver en realitet. Seks ud af 10 revisorer vurderer fx, at deres SMV-kunder ikke har
en plan for, hvordan de skal agere i tilfælde af, at EU-krisen eskalerer, i tilfælde af en geopolitisk
krise hos en samhandelspartner eller i tilfælde af ændret regulering på virksomhedens område.
En enkelt undtagelse er i forhold til risikoen for kreditklemmen, hvor fire ud af 10 revisorer
vurderer, at mange/nogle af deres kunder har en konkret plan for, hvordan de skal agere.
Risikoen for mangel på arbejdskraft og risikoen for faldende priser hører også blandt de trusler,
som virksomhederne i nogen grad har en plan for eller overvejer at få en plan for at håndtere.
Figur 2: Har dine kunder en konkret plan for, hvordan de skal agere i tilfælde af: (n=181)
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Grundlæggende er der dog relativ stor enighed blandt revisorerne om, at deres kunder er bedre
rustet til at imødegå en økonomisk krise i dag end for tre år siden. Seks ud af 10 revisorer er
således enige/helt enige i, at deres SMV-kundevirksomheder er bedre rustet til at tackle en krise
i dag end for tre år siden. Under 10 pct. af revisorerne er uenige i den betragtning.
Figur 3: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Dine SMV kundevirksomheder er i dag
bedre rustet til at imødegå en økonomisk krise nu, i forhold til for 3 år siden? (n=181)
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Yderligere er det tydeligt, at virksomhedernes trusler og risici har fået meget mere
ledelsesmæssig bevågenhed de senere år. Tre ud af fire revisorer mener, at ledelsen hos deres
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SMV-kundevirksomheder har større/meget større fokus på virksomhedens risici end for tre år
siden. Derudover bliver der brugt betydeligt flere ressourcer på at håndtere risici end for tre år
siden. Mere end halvdelen af respondenterne svarer, at deres SMV-kundevirksomheder bruger
flere/mange flere ressourcer på at håndtere risici end for tre år siden.
Oplysninger om risici og behovet for troværdige virksomhedsinformationer er ikke overraskende
stort blandt banker og andre kreditorer. Mere end otte ud af 10 revisorer er således enige/helt
enige i, at banker og andre kreditorer forlanger flere oplysninger om virksomhedens risici, hvis
de skal give kredit end for tre år siden. Under to pct. af respondenterne er uenige i denne
betragtning.
Figur 4: Hvor enig/uenig er du i følgende udsagn? Banker og andre kreditorer forlanger flere
oplysninger om risici for at give kredit i forhold til for 3 år siden. (n=181)

42%

42%

12%

Helt enig

Enig

Hverken
enig eller
uenig

2%

0%

Uenig

Helt uenig

2%
Ved ikke

0%
Ubesvaret

Side 6 af 6

