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Focus IT a/s fremlægger solidt årsregnskab  
 
Focus på kerneområde og udvikling har givet IT virksomheden et meget tilfredsstillende resultat.  
 
Focus IT, som 1. juli 2005 blev købt af firmaets 9 medarbejdere, flyttede i samme forbindelse til 
mere landlige omgivelser på Sydfyn. Her har virksomheden fundet de optimale rammer for 
fordybelse, udvikling og stabilitet. Dette afspejler sig også i et meget tilfredsstillende resultat, på 
trods af dette første års særlige omkostninger til etablering og flytning m.v.  
 
- Vor primære produktlinie - revisorsystemet IT Revisor - er i modsætning til mange af de 
konkurrerende løsninger, ikke baseret på videreudvikling af et standardsystem fra en ekstern 
leverandør. At systemet er udviklet af vore egne kompetente medarbejdere fra bunden af, betyder 
at vi har mulighed for at indrette os efter markedskravene og vores kunders behov. Specielt har vi 
haft focus på kvalitetsstyring og øget lønsomhed hos revisor, hvilket har øget tilfredsheden blandt 
nuværende kunder og bragt nye kunder til, udtaler Peter Fiehn, der fortsætter: 
 

Da vort indtægtsgrundlag er egenudviklet standardsoftware, er vi i høj grad afhængig af 
medarbejderne - deres erfaring, evner og engagement. I og med at virksomheden nu er 100 % 
medarbejder ejet, er basen for den fremtidige succes sikret. Vi fastholder strategien om at være en 
arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejders behov og ønsker. Dette skal sikre en 
fremtidig lav medarbejderomsætning og dermed minimere risikoen for tab af viden. I forbindelse 
med vor øgede aktivitet forventer vi også at medarbejderstaben skal udvides inden for de næste 
12 måneder. 
 

Vi har fortsat stor succes med udvikling af totale IT løsninger til revisorer. Væksten i antallet af 
revisionsfirmaer i kundeporteføljen, viser at virksomheden har valgt rigtigt ved at fastholde 
revisorer på det danske marked som den primære målgruppe.   
Der har også været en markant vækst på et andet af vores produkter: IT Business. Produktet er et 
økonomisystem til revisors mindre kunder, der udmærker sig ved ikke at indeholde datamæssige 
begrænsninger samtidig med at det er prismæssigt konkurrencedygtigt. For dette produkt er 
antallet af aktive installationer fordoblet i løbet af året og det forventes at det igen vil nærme sig en 
fordobling i løbet af næste år. 
 

Vort regnskabsresultat skal i øvrigt bedømmes i lyset af en valgt konservativ regnskabspraksis, der 
heller ikke indebærer den for branchen så almindelige aktivering af udviklingsomkostninger, udtaler 
Peter Fiehn. 
 
Om Focus IT 
I mere end 30 år har Focus IT været en toneangivende leverandør af egen-udviklede løsninger til 
revisorer.  Focus IT a/s er i den enestående situation, at selskabet nu udelukkende ejes af 
medarbejdere. Det er de medarbejdere, der gennem mange år har udviklet systemer til 
revisionsbranchen. Selskabet udspringer af det selskab, der op gennem 70'erne, 80'erne og 
90'erne opererede på revisormarkedet under navnene: Sydfyns Datacentral a/s, Sydfyns Data a/s 
og Focus IT a/s. Enkelte medarbejdere har været med i udviklingen af revisorsystemer gennem 
alle årene, hvilket er med til at sikre kontinuitet og stabilitet. 
 

Læs mere om Focus IT a/s på www.focus-it.dk eller kontakt direktør Peter Fiehn på 62215353. 
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