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Omsætningsudviklingen i revisorbranchen
Den samlede omsætning i revisorbranchen var i 2020 på 21,5 milliarder kroner og 
er dermed steget for femte år i træk. Omsætningsstigningen er på 3,4 procent.
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FORMANDENS
BERETNING 2020/21
2020/21 var et bemærkelsesværdigt år for dansk erhvervsliv. Længe stod 2020 i krisens 
tegn, og der var frygt for mange konkurser og tab af arbejdspladser. Konkursfrygten 
har indtil videre vist sig at være ubegrundet, og i stedet for tab af arbejdspladser tales 
der nu om massiv mangel på arbejdskraft. Beskæftigelsen er desuden tilbage på et re-
kordhøjt niveau, og udviklingen forventes at fortsætte i de kommende måneder og år. 
Det er en udvikling, der er gået fra den ene yderlighed til den anden på bare ét år. 

En del af forklaringen på at danske virksomheder har 
klaret sig nogenlunde helskindet igennem krisen, er 
uden tvivl de mange offentlige kompensationsordnin-
ger, som erhvervslivet har haft adgang til. Kompen-
sationsordningerne har bidraget til at holde hånden 
under virksomhedernes økonomi og sikret deres 
likviditet. Der er dog stadig brancher i Danmark, der er 
hårdt trængte af coronakrisen. Det gælder for eksem-
pel turisme- og oplevelsesøkonomien, hvor kunderne 
stadig ikke har mulighed for at vende tilbage i normalt 
omfang.

For revisorbranchen har 2020/21 været præget af en 
bred anerkendelse af værdien af revisors ydelser både 
i Folketinget og i samfundet generelt. Tydeligst er det 
kommet til udtryk ved den rolle, som revisorerne er 
blevet tildelt i forbindelse med at sikre, at de mange 
milliarder i støttekroner er kommet ud til virksomhe-
derne. En række af Folketingets kompensationsord-
ninger har således været fulgt af et krav om en revisor-
erklæring som betingelse for, at virksomhederne har 
kunnet få adgang til støtten. Formålet har været at 
begrænse misbrug og snyd med de mange milliarder. 
Coronaerklæringer og krisehjælp til revisorernes kun-
der har betydet ekstra arbejde på revisionskontorerne i 
en i forvejen travl periode.

Et yderligere forhold, der understreger den samfunds-
mæssige værdi af branchens ydelser, er den aftale om 
revisorpligt for visse SMV’er, som regeringen indgik 
med et bredt flertal blandt Folketingets partier i juni 
2021. Kravet om øget revisorbistand for visse SMV’er 
er et centralt redskab til at sikre, at virksomhedernes 
årsregnskaber er retvisende og skaber gennemsigtig-
hed til gavn for kreditorer, interessenter, myndigheder 
og offentligheden generelt. Kravet om revisorbistand 
gælder i første omgang 11 udpegede risikobrancher, 
hvor der traditionelt har været problemer med regel-
efterlevelsen. Aftalen strammer også kravene for virk-
somheder med en balancesum på over 50 millioner 
kroner, der fremover skal have revision.     

Med aftalen anerkender et stort flertal af Folketingets 
partier værdien af revisorernes erklæringer som et 
vigtigt supplement til den offentlige kontrol. Det er et 
stort skridt i forhold til tidligere tiders fokus på revisors 
erklæringer som udelukkende en administrativ byrde.       

Et tredje forhold, der anerkender revisorernes vigti-
ge rolle som offentlighedens tillidsrepræsentant, er 
EU-Kommissionens nye forslag til et EU-bæredygtig-
hedsdirektiv med særlige krav til virksomhedernes 
rapportering (CSRD). Direktivforslaget lægger blandt 
andet op til, at virksomhedernes rapportering om 
bæredygtighed fremover skal have en erklæring fra 
en uafhængig tredjemand eksempelvis en godkendt 
revisor, som skal øge tilliden til oplysningerne. 

Heri ligger en vigtig erkendelse af, at regnskabsbru-
gerne og samfundet som helhed har behov for valide-
rede informationer om virksomhedernes samfundsan-
svar, hvis rapporteringen skal være pålidelig og med 
høj kvalitet. Med forslaget tager EU-Kommissionen 
et vigtigt skridt til at sidestille rapportering om sam-
fundsansvar og bæredygtighed med virksomheder-
nes finansielle rapportering. Klimadata, miljødata og 
data for virksomhedernes sociale indsats skal sættes 
i system, så de kan måles og vejes på lige fod med 
finansielle regnskabsoplysninger. Og sidst men ikke 
mindst skal revisorerne med deres ekspertise og høje 
troværdighed stå som garanter for, at selvsamme 
regnskabsoplysninger er validerede.   

Foreningens coronaindsats 
Vi kan se tilbage på et år, hvor pandemien og den 
afledte økonomiske krise fortsat har påvirket revisor-
branchen og dens kunder – og dermed også forenin-
gens arbejde. 

Revisorerne har haft ekstraordinært travlt med at hjæl-
pe mange virksomheder med ansøgninger til kom-
pensationsordninger og rådgive virksomhedsledere 

om økonomien og likviditetssituationen i forretningen. 
Det er ekstraopgaver, som er kommet oveni det løben-
de arbejde med regnskaber og revision, og nu er det 
så slutafregning for allerede udbetalt kompensation 
og efterkontrollen, der venter forude på revisionskon-
torerne. 

I foreningen har vi derfor arbejdet for at give medlem-
merne og deres kunder mere fleksibilitet og længere 
frister i den ekstraordinære situation, som revisorerne, 
erhvervslivet og resten af samfundet befinder sig i. 
Vi noterer med tilfredshed, at der heldigvis har været 
politisk lydhørhed over for nødvendigheden af blandt 
andet at udskyde fristen for indlevering af årsrapporter 
og en række frister for indberetning til skattemyndig-
hederne.

For at understøtte at foreningens medlemmer har 
kunnet løfte den vigtige opgave, som det er at sikre, at 
de mange milliarder af kroner i støtte kommer ud til 
de nødlidende virksomheder, uden at der sker mis-
brug, har foreningen udviklet og løbende tilpasset tre 
erklæringer til at dokumentere revisors arbejde. Det 
drejer sig om erklæringer for kompensationsordnin-
gerne for faste omkostninger, aflyste arrangementer 
og ordningen for selvstændige. 

Foreningen har igennem hele det seneste år været 
i tæt dialog med Erhvervsstyrelsen om udviklingen 
og tilpasningen af revisorerklæringerne og de dertil-
hørende kompensationsordninger. Medlemmernes 
behov for hjælp til at håndtere coronakrisen har været 
stor. Foreningen har således i det seneste år besva-
ret 3.660 medlemshenvendelser, heraf et stort antal 
henvendelser om coronarelaterede spørgsmål. Endelig 
har foreningen udsendt 74 coronanyhedsbreve med 
sammenlagt cirka 200 coronarelaterede nyheder.

SMV-Forum 2021 havde fokus på coronakrisens ind-
virkning på revisorernes arbejde i forbindelse med 
den kommende regnskabssæson. Formålet med årets 
SMV-Forum var at klæde foreningens medlemmer på 
til at håndtere de udfordringer og dilemmaer, som de 
på grund af pandemien og den afledte økonomiske 
krise ville blive konfronteret med i den foranstående 
regnskabssæson. Medlemmerne kunne på SMV-Fo-
rum blandt andet høre nærmere om efterkontrol af 
kompensationsordningen for faste omkostninger, 
coronadilemmaer i den kommende regnskabssæson 
og kriseramte virksomheder. 

Aftale om revisorpligt faldt på plads
Erhvervsminister Simon Kollerup indbød i foråret 2021 
Folketingets partier til forhandlinger om en stramning 
af revisorpligten. Forhandlingerne var kulminationen 
på et årelangt forløb, hvor et flertal af Folketingets par-
tier har presset på for en opstramning af reglerne om 

revisorbistand til visse SMV’er. Et forløb, hvor forenin-
gen med afsæt i egne analyser og dokumentation har 
sat fokus på værdien af revisorernes ydelser og pro-
blemer med regelefterlevelsen i dele af erhvervslivet. 
Den 23. juni 2021 indgik regeringen så en aftale med et 
bredt flertal af Folketingets partier (V, SF, RV, EL, NB og 
Å) om det fremadrettede behov for revisorbistand. Af-
talen strammer kravene, så virksomheder med en om-
sætning på mellem 5-8 millioner kroner i 11 såkaldte 
risikobrancher fremover skal have en revisorerklæring 
på regnskabet. Aftalen betyder også, at virksomheder 
med en meget stor balancesum fremover skal have re-
vision. Tiltaget skal være til hinder for, at virksomheder 
med en balancesum, der overstiger 50 millioner kro-
ner, kan opnå kredit eller tiltrække kapital på grundlag 
af en kunstigt oppustet værdiansættelse.   

Kravet om øget revisorbistand for visse SMV’er ses som 
et centralt redskab til at sikre, at virksomhedernes års-
regnskaber er retvisende og skaber gennemsigtighed 
til gavn for investorer, interessenter, myndigheder og 
offentligheden generelt.

Der er grund til at glæde sig over, at Folketingets par-
tier med denne aftale anerkender værdien af reviso-
rernes erklæringer som et vigtigt supplement til den 
offentlige kontrol. Der er også grund til at glæde sig 
over, at aftalepartierne har ladet sig inspirere af FSR – 
danske revisorers idé om at pålægge mindre virksom-
heder krav om en frivillig revisorerklæring frem for en 
revisionserklæring. På den måde balancerer aftalen 
hensynet til på den ene side at beskytte statskassen 
mod misbrug og svig og på den anden side ikke at 
pålægge erhvervslivet unødige byrder. 

Yderligere er der grund til at være tilfreds med, at det 
er lykkedes at lande en bred politisk aftale. En bred 
aftale skaber nemlig stabilitet og forudsigelighed i 
reguleringen og kravene til virksomhederne og reviso-
rerne for fremtiden. 

Regeringen introducerer med aftalen for første gang 
en risikobaseret tilgang til kravet om revisorinvolvering 
for visse SMV’er. I stedet for at indføre krav om revisor-
bistand for alle SMV’er målrettes kontrollen fremover 
virksomheder i brancher, som har åbenlyse problemer 
med regelefterlevelsen. Det er en fornuftig tilgang, 
hvor man sætter målrettet ind over for fejl og svindel 
og undgår at skære alle virksomheder over en kam.  

Konsekvensen af aftalen er, at cirka 700 virksomheder, 
som i dag ikke har en revisor tilknyttet, nu får krav om 
revisorbistand. Yderligere får godt 400 virksomhe-
der med en balance på over 50 millioner kroner krav 
om revision. Selv om det kan lyde af lidt i lyset af de 
oprindelige politiske ambitioner, så er aftalen en klar 
anerkendelse af revisorbranchens vigtige rolle som 
offentlighedens tillidsrepræsentant. Når aftalen blev 

Årsberetning 2020-21 54  Årsberetning 2020-21



mindre ambitiøs end forventet, skyldes det givetvis 
coronakrisen, som har ramt dele af erhvervslivet hårdt, 
hvilket har gjort det svært for partierne at kræve mere 
kontrol og gennemsigtighed omkring virksomheder-
nes regnskaber. 

Selv om foreningen havde ønsket sig en mere vidtgå-
ende aftale med fokus på flere risikoindikatorer, er der 
grund til at hæfte sig ved, at den danske regering med 
dette initiativ er gået længere end regeringerne i de 
fleste andre europæiske lande ved at bruge revisorer-
klæringer som et redskab til at forebygge fejl, omgåel-
se og decideret svindel og sikre en bedre regelefterle-
velse.

FAKTA

Aftalen indebærer: 

•  at virksomheder med en omsætning på mellem 
5-8 millioner kroner i 11 specifikke brancher, hvor 
der er særlige problemer med at afregne korrekt 
skat og moms, fremover skal have en valgfri 
revisorerklæring på regnskabet. 

•  at virksomheder med en balancesum på over 50 
millioner kroner fremover skal have revision. 

•  at det ikke skal være muligt for selskaber at fra-
vælge revision, hvis selskabet eller personer, som 
har bestemmende indflydelse over selskabet, 
har modtaget en dom eller bøde for overtrædel-
se af hvidvaskloven eller har fået konkurskaran-
tæne inden for de seneste to år.  

•  en styrkelse af kontrollen med nyregistrerede 
virksomheder og virksomheder, der har fravalgt 
revision. Disse kan fremover blive pålagt at 
indsende en erklæring afgivet af en godkendt 
revisor og vil i særlige tilfælde derudover kunne 
pålægges revisionspligt. Et væsentligt element 
heri er en skærpelse af bogføringskontrollen.

Rapportering om bæredygtighed  
– et forretningsområde i vækst

Rapportering om bæredygtighed står højt på den 
politiske dagsorden. Det er samtidig et meget lovende 
forretningsområde for revisorbranchen. Både revisor-
branchens årsmøde i september 2020 og EU-Kommis-
sionens udkast til et bæredygtighedsdirektiv (CSRD) 
vidner om, at interessen for emnet er voksende.  
FSR – danske revisorer offentliggjorde i forbindelse 

med foreningens årsmøde 2020 et klimaoplæg under 
overskriften ”Styrket tillid til den grønne omstilling”. 
Centrale elementer i oplægget er dels, at virksomhe-
dernes rapportering om deres klimaaftryk på sigt skal 
have samme kvalitet som den finansielle rapportering. 
Dels at godkendte revisorer skal validere virksomhe-
dernes klimarapportering, så omverdenen kan fæste 
lid til de oplysninger, som virksomhederne lægger 
frem. Yderligere foreslår foreningen i oplægget, at de 
mindre virksomheders klimaarbejde skal styrkes. Det 
skal blandt andet ske gennem en kraftig opgradering 
af hjemmesiden www.klimakompasset.dk, der bereg-
ner virksomheders CO2-udslip på baggrund af egne 
klimadata.

I 2020 har foreningen desuden offentliggjort to klima-
analyser, der blandt andet sætter fokus på virksom-
hedernes rapportering om klima og samfundsansvar. 
Den første analyse, som er udarbejdet i samarbejde 
med KPMG, viser, at det kun er en mindre del af de 
store danske virksomheder, der rapporterer efter den 
internationalt anerkendte rapporteringsstandard, 
Greenhouse Gas Protocol. Dermed giver hovedparten 
af de store virksomheders klimadata ikke pålidelige 
pejlemærker for investorer og forbrugere.

Den anden undersøgelse, som er udarbejdet i samar-
bejde med analyseinstituttet Wilke, undersøger, om 
coronakrisen har ændret på befolkningens, virksom-
hedernes og investorernes syn på klimaudfordringer-
ne. Undersøgelsen viser, at hovedparten af landets 
virksomheder har stort fokus på deres CO2-udledning, 
men at det fortsat kun er en mindre del af dem, der 
rapporterer om deres klimaaftryk. Samtidig viser un-
dersøgelsen, at langt størstedelen af virksomhederne 
og investorerne mener, at det skal være obligatorisk at 
offentliggøre CO2-udledningen på en standardiseret 
måde.  

Også i EU er der for alvor kommet fokus på behovet for 
at kunne måle og veje virksomhedernes klimaaftryk. 
EU-Kommissionen offentliggjorde således i slutningen 
af april 2021 et udkast til et direktiv (CSRD), som skal 
styrke børsnoterede og store unoterede virksomhe-
ders rapportering om samfundsansvar og bæredygtig-
hed. I FSR – danske revisorer hilser vi direktivforslaget 
velkommen. Foreningen har længe arbejdet for en 
modernisering af CSR-rapporteringen, så den afspejler 
regnskabsbrugernes og samfundets behov for vali-
derede informationer om virksomhedernes sociale 
ansvar, deres aftryk på klima og miljø og deres gover-
nance. For at rapporteringen skal kunne blive reelt 
værdiskabende for regnskabsbrugerne, er det afgø-
rende, at rapporteringen standardiseres med ensarte-
de pålidelige oplysninger af høj kvalitet. 

Med det nye CSRD-forslag er der taget et stort skridt i 
en ny retning, hvor rapportering om virksomhedernes 

klimaaftryk og bæredygtighed sidestilles med virk-
somhedernes finansielle rapportering. Fremadrettet 
bliver virksomhederne ikke længere kun målt og vejet 
på deres finansielle performance, men også på om 
de lever op til omverdenens krav i forhold til klima- og 
miljøaftryk, social performance og god selskabsledelse. 

EU-Kommissionen foreslår desuden i lighed med FSR 
– danske revisorer, at bæredygtighedsrapporten skal 
påtegnes af en person, der er godkendt til opgaven 
– eksempelvis en godkendt revisor. I første omgang 
foreslås det, at denne erklæring skal være med be-
grænset sikkerhed. Revisorbranchen ser dermed ind 
i en rapporteringsmæssig revolution, som åbner for 
et stort forretningspotentiale og giver FSR – danske 
revisorer en vigtig udfordring i forhold til at sikre, at 
revisorerne har de rigtige kompetencer og værktøjer 
til den nye fremtid.

I forbindelse med EU-Kommissionens direktivudkast 
har FSR – danske revisorer afgivet to høringssvar. Det 
ene er udarbejdet i samarbejde med Dansk Industri, 
Dansk Erhverv, Danske Rederier, Landbrug & Fødeva-
rer, Finans Danmark og Forsikring & Pension. Organi-
sationernes fælles holdning udtrykker blandt andet 
vigtigheden af værdiskabende rapportering, behovet 
for fleksibilitet, sikring af sammenhænge mellem nye 
standarder og eksisterende standarder og lovgivning, 
proportionalitet i specifikke krav og udfordringer ved 
tidsplanen. 

FSR – danske revisorer har suppleret dette høringssvar 
med et særskilt høringssvar, som har særligt fokus på 
behovet for uddannelse i forbindelse med de nye op-
gaver. EU-Kommissionens forslag indeholder nemlig 
en række forslag til ændringer af EU’s revisorregule-
ring, og forslagene vil kræve en indsats fra revisorernes 
side, hvad angår uddannelse – både som forberedelse 
til revisoreksamen og den efterfølgende efteruddan-
nelse. I vores høringssvar har foreningen derfor lagt 
vægt på vigtigheden af uddannelse både i det at udar-
bejde bæredygtighedsrapporter og at afgive erklærin-
ger herom. Kompetencer og kvalitet er helt afgørende 
for relevant rapportering. Det er en opgave, som vi 
som revisorbranche naturligvis påtager os.

Konkurrencerådet anbefaler mere 
konkurrence på advokatmarkedet
Konkurrencerådets rapport: ”Konkurrencen i advo-
katbranchen” blev offentliggjort den 14. januar 2021. I 
rapporten konkluderes det blandt andet, at ”advokat-
branchen er underlagt omfattende regulering, som 
blandt andet begrundes i hensynet til at sikre borger-
nes retssikkerhed og hensynet til at opretholde tilliden 
til retsvæsenet. Det er Konkurrencerådets vurdering, 
at reguleringen på flere områder er unødigt konkur-
rencebegrænsende, og at reguleringen kan lempes 

til gavn for kunderne samtidig med, at de centrale 
samfundsmæssige hensyn fortsat tilgodeses”.

I rapporten lægges der blandt andet op til at ændre 
på reglerne, så det bliver muligt at tage advokattitlen 
med sig, når en advokat arbejder uden for advokat-
branchen. Ligeledes lægges der op til at ændre de 
regler, der begrænser, at advokatselskaber kan have 
eksterne ejere og bestyrelsesmedlemmer. Endelig 
lægges der op til at ændre på en række forhold ved-
rørende håndteringen af konkursboer, der skal gøre 
det lettere for andre end advokater at komme ind på 
markedet for kuratorer. 

FSR – danske revisorer har bidraget med en række 
analyser, notater og anbefalinger til Konkurrencerå-
dets rapport. Rapporten, der har været undervejs i 
over to år, har været imødeset med spænding blandt 
aktørerne på markedet. Et marked der kan betegnes 
som et marked for erhvervsjuridiske ydelser. Ydelserne 
kan for eksempel være rådgivning til virksomheder om 
deres skat, om køb og salg af virksomheder eller ejen-
domme og om håndtering af konkursboer.  

Konsekvenserne af den manglende konkurrence er 
ifølge Konkurrencerådet blandt andet uigennem-
sigtige priser på ydelserne, og at erhvervskunder og 
forbrugere betaler en for høj pris for den rådgivning, 
som de får. Konkret viser det sig eksempelvis ved, at 
overskudsgraden i advokatbranchen er betydeligt 
højere end i andre videnserviceerhverv. En anden kon-
sekvens er et mindre udbud og en lavere dynamik og 
innovation, der ellers kunne være kommet kunder og 
samfund til gode.  

I revisorbranchen bakker vi op om rapportens konklu-
sioner og anbefalinger. Rapporten er et vigtigt bidrag 
til at skabe grundlag for en liberalisering af regule-
ringen af markedet for erhvervsjuridiske ydelser. En 
liberalisering, der bør tage sigte på at skabe en mere 
åben og fair konkurrence. 

Revisorbranchen er i stand til at levere en bred vifte af 
ydelser inden for områder som for eksempel revision, 
regnskab, skat, virksomhedsøkonomi, it, strategi og 
ledelse til hele erhvervslivet og med afsæt i globale 
netværk. Denne globale, multidisciplinære organisa-
tionsform er med til at give stordriftsfordele og skabe 
synergieffekter til gavn for virksomhederne og i sidste 
ende hele samfundet. Erhvervsjuridiske ydelser er en 
naturlig del heraf.  
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FAKTA

Fem udvalgte anbefalinger fra 
 Konkurrencerådets rapport

1.  Det anbefales, at retsplejelovens § 124 c ændres, 
så det fremover tillades, at advokatselskabet 
kan have eksterne ejere, som samtidig kan øve 
aktiv indflydelse på firmaets forretningsmodel 
og overordnede drift. Desuden anbefales, at 
retsplejelovens § 124 e ændres, så et advokat-
firma kan ledes af personer, som ikke har en 
ejerandel i selskabet. 

2.  Det anbefales, at retsplejelovens § 124 ændres, 
således at det tillades, at et advokatselskab – 
foruden at drive advokatvirksomhed – også må 
drive virksomhed i nær tilknytning til advokat-
virksomhed, og at et advokatselskab må indgå 
i multidisciplinære partnerskaber med andre 
nærtbeslægtede liberale erhverv.

3.  Det anbefales, at retsplejelovens § 124 ændres, 
så ansatte i andre rådgivningsvirksomheder 
end advokatfirmaer får mulighed for at an-
vende deres titel som advokat, når de sælger 
juridisk rådgivning til eksterne kunder. 

4.  Det anbefales, at de advokatetiske regler om 
interessekonflikt lempes, således at en inte-
ressekonflikt alene skal bero på en vurdering 
af de involverede medarbejdere på sagen. Det 
anbefales videre, at de advokatetiske regler 
ændres, således at der i visse tilfælde skabes 
øget mulighed for at bruge informeret samtyk-
ke ved rådgivning af større erhvervskunder.

5.  Det anbefales, at de faste kuratorer og kurator-
paneler, som i dag findes ved flere skifteretter, 
Sø- og Handelsretten og Gældsstyrelsen, ikke 
automatisk genudpeges, og at jobbet således 
slås op løbende. Det skaber løbende en form for 
konkurrence om stillingerne og gør det lettere 
for andre end advokater at komme i betragt-
ning. 

Ny forbedret eksamensform for revisorer
Det går godt i revisorbranchen, og især det seneste 
halvandet år har været en ekstraordinært travl periode. 
Omsætningen er historisk høj, og antallet af fuldtids-
beskæftigede er det højeste i 10 år. Situationen er op-
stået som følge af en historisk stor efterspørgsel efter 
revisorernes ydelser.

Bagsiden af medaljen er imidlertid mangel på ressour-
cer, der betyder, at der trækkes meget hårdt på de 
mange dygtige medarbejdere, der arbejder i branchen 
i dag.

Udfordringen forstærkes af, at antallet af godkendte 
revisorer er det laveste i mange år. Antallet af god-
kendte revisorer er således faldet med 25 procent de 
seneste otte år. Fra 4.300 godkendte revisorer i 2012 
til kun godt 3.200 i 2020, og udviklingen forventes at 
fortsætte i de kommende år. Det skyldes dels alders-
fordelingen i branchen med seks ud af 10 godkendte 
revisorer, der er over 57 år. Dels at der i gennemsnit 
kun uddannes lidt over et halvt hundrede godkendte 
revisorer om året mod omkring hundrede for 10 år 
siden.

Der er ingen tvivl om, at reformen af revisoreksamen 
i 2014 ikke levede op til forventningerne om, at flere 
kandidater skulle klare sig igennem til at blive stats-
autoriserede revisorer. Formålet med at opsplitte eksa-
men i tre separate eksamener, som skulle bestås hver 
for sig, var at øge tilgangen af statsautoriserede reviso-
rer ved at gøre eksamensforløbet mere overskueligt og 
attraktivt for kandidaterne uden at gå på kompromis 
med det høje faglige niveau. Resultatet blev desværre 
det modsatte.

Nu er revisoreksamenen blevet ændret igen. Med 
ændringerne, der er trådt i kraft den 1. januar 2021, har 
Folketinget lyttet til branchens ønske om at moderni-
sere revisoreksamen. Den nye revisoreksamen betyder, 
at der fremover er mere fokus på revisors kerneopgave 
som offentlighedens tillidsrepræsentant. Samtidig er 
den skriftlige eksamen igen samlet i én skriftlig prøve. 
Det er forventningen, at den nye revisoreksamen vil 
betyde, at revisoreksamenen bliver mere tidssvarende, 
og eksamensforløbet bliver mere attraktivt for kandi-
daterne. Effekten kan dog tidligst ses om et par år.

Selv om antallet af godkendte revisorer falder, er der 
også positive udviklingstegn. For eksempel er der 
sket en markant stigning i tilgangen af studerende på 
cand.merc.aud.studiet, der er første del af den uddan-
nelsesmæssige hovedvej til at blive statsautoriseret 
revisor. I 2020 påbegyndte 680 studerende uddannel-
sen mod cirka 600 i de foregående år. Det svarer til en 
stigning på cirka 13 procent.

Tilgang af godkendte revisorer, 2015-2020 

Et spejl af medlemsvirksomhederne
En enig generalforsamling besluttede den 22. septem-
ber 2020 at åbne foreningen for nye medlemsgrupper, 
så foreningen i højere grad end i dag bliver et spejl af 
medarbejdersammensætningen i medlemsvirksom-
hederne. Herunder blev det besluttet, at foreningen 
og medlemsvirksomhederne fortsat skal hvile på de 
dyder og adelsmærker, som ligger i revisorernes DNA: 
Etik, kvalitet og professionel skepsis. At være offentlig-
hedens tillidsrepræsentant forpligter – også i fremti-
den. I første omgang vil medlemsudvidelsen omfatte 
fagpersoner og specialister, der arbejder inden for 
områder som regnskab, revision, skat, CSR og cyber- 
og datasikkerhed.

Den 1. januar 2021 lød startskuddet til foreningens 
hvervekampagne, som havde fokus på at oplyse fag-
medarbejdere i medlemsvirksomhederne om, at det 
nu er muligt at melde sig gratis ind i FSR – danske revi-
sorer. Kampagnen fortsætter i hele 2021, og allerede 
nu har flere end 600 medlemmer benyttet mulighe-
den. Langt størstedelen af disse nye interessemedlem-
mer arbejder inden for regnskab og revision. 

Eksterne eksperter og fagmedarbejdere, som arbejder 
uden for revisorbranchen men inden for de nævnte ar-
bejdsfelter, har samme mulighed for at melde sig ind i 
FSR – danske revisorer, dog mod betaling. 

For at styrke medlemstilbuddet til de nye medlems-
grupper vil foreningen etablere en række fakulteter 
inden for forskellige specialiserede fagområder såsom 
skat, CSR, cybersikkerhed. Fakultetstankegangen er 
især inspireret af den engelske revisorforening (ICA-
EW), som opererer med en række forskellige fakulteter 
for deres medlemmer. Fakulteterne skal fungere som 

faglige informationsplatforme for foreningens med-
lemmer, hvor interessemedlemmerne kan videndele, 
netværke m.m.

Skat er udvalgt som det første emne for udvikling af et 
egentligt fagligt fakultet, og planen er at gennemføre 
en hvervekampagne i løbet af 2021 målrettet skatte-
rådgivere og skattefaglige medarbejdere.

Strategisk partnerskab med CBS  
Den 3. maj 2021 så et nyt strategisk partnerskab 
mellem Copenhagen Business School (CBS) og revi-
sorbranchen dagens lys. Kernen i partnerskabet er 
oprettelsen af et professorat på CBS, som løber i fem 
år, og som finansieres af revisorbranchen.

Partnerskabet er etableret med en fælles vision om at 
sikre en attraktiv og fremtidsorienteret kandidatud-
dannelse inden for regnskabs- og revisionsområdet. 
Derudover er det formålet at understøtte højt kvalifice-
ret forskning, som er relevant og orienteret mod sam-
fundets behov for pålidelig information om virksomhe-
derne, deres forretning og samfundsansvar.

Det er et ønske fra revisorbranchens side, at partner-
skabet skal bidrage til at tiltrække endnu flere højt 
kvalificerede kandidater til revisoruddannelsen og der-
med til revisorbranchen. Konkurrencen om talenterne 
er hård, og vi håber, at et professorat på CBS kan give 
ekstra energi til det faglige forskningsmiljø og dermed 
skabe øget interesse hos de dygtigste studerende for 
de regnskabs- og revisionsfaglige uddannelser.

CBS har ansat professor og ph.d., Thomas Riise Johan-
sen i professoratet. Han har været ansat ved Institut 
for Regnskab på CBS siden 2014 og har i mange år 
været ansvarlig for revisionsfagene på cand.merc.aud.
uddannelsen. Før det arbejdede han blandt andet som 
revisor i Ernst & Young fra 1996-2005.

Ved siden af sit virke på CBS er Thomas Riise Johansen 
medlem af Erhvervsstyrelsens Revisorråd og Eksa-
mensudvalget. Han sidder også i det bedømmelsesud-
valg, der hvert år kårer vinderne af Danica Prisen.   
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ÅRET DER KOMMER

Ny strategi med fokus på tiltrækning og 
fastholdelse af talent 

Ved udgangen af 2021 udløber foreningens gamle 
strategi, som blev indledt i 2019. Bestyrelsen er derfor i 
fuld gang med at lægge strategien for de kommende 
tre år og med at overveje, hvordan den bygger fremti-
den både for nuværende og kommende revisorer. Til 
efteråret forventer bestyrelsen at præsentere en kon-
kret plan med samtlige strategiske valg og must-win 
battles for foreningen og branchen.
Det ligger dog allerede fast, at tiltrækning og fasthol-
delse af talenter i revisionsbranchen vil have en høj 
prioritet i foreningens kommende treårige strategi.

Revisorbranchen er en peoplebusiness og er afhængig 
af at kunne tiltrække de bedste kandidater og talenter 
for at kunne honorere den stadig større efterspørgsel 
i samfundet efter revisorer til at servicere de mange 
erhvervskunder, der efterspørger revisorernes ydelser. 

Desværre er der hvert eneste år siden 2012 blevet lidt 
færre godkendte revisorer. Det skyldes dels, at mange 
forlader branchen på grund af alder. Dels at der bliver 
uddannet for få nye godkendte revisorer. Det er en 
faretruende udvikling, som branchen og foreningen er 
nødt til at reagere på.

Udfordringen forstærkes af, at fordelingen af mænd 
og kvinder i branchen er skæv. Kun 13 procent af de 
statsautoriserede revisorer i Danmark er kvinder. Hvis 
revisorbranchen skal udnytte potentialet i hele ta-
lentmassen, kommer vi ikke uden om at arbejde på 
at knække den ubalance, så flere kvinder fremover vil 
forfølge en karriere i branchen i stedet for at springe af 
karrierestigen undervejs.

Udfordringen skal løses ved hjælp af flere greb, som 
kræver initiativer både fra revisorbranchen selv og fra 
foreningen.

Revisorbranchen er blandt andet kendt for meget 
lange arbejdstider og et generelt stort arbejdspres. 
Revisionsvirksomhederne har en vigtig opgave i for-
hold til at skabe attraktive arbejdspladser med plads 
til faglig og personlig udvikling i kombination med et 
godt arbejdsmiljø, som giver plads til at stifte familie 
undervejs.

Foreningens opgave kommer i højere grad til at hand-
le om at profilere og synliggøre den værdi og de vigti-
ge samfundsmæssige opgaver, revisorbranchen løser. 
Men foreningen har også en vigtig oplysningsopgave 
på uddannelsesinstitutionerne, hvor det skal være 

synligt og klart for de studerende, hvilke muligheder 
en karriere i revisorbranchen rummer.

Vagtskifte i foreningen
I lyset af at FSR – danske revisorer står foran en ny 
flerårig strategi, har bestyrelsen og foreningens ad-
ministrerende direktør Charlotte Jepsen besluttet, at 
tiden er rigtig til et vagtskifte i ledelsen af foreningen. 
Charlotte Jepsen har derfor fratrådt stillingen som 
administrerende direktør i FSR – danske revisorer den 
30. juni 2021 efter 13 år.

FSR – danske revisorer har under Charlotte Jepsens 
ledelse skabt vigtige politiske resultater til gavn for 
revisorbranchen. Senest med den indgåede aftale 
om revisorpligt for visse SMV’er, som foreningen i 
en årrække har arbejdet aktivt for at få gennemført. 
Charlotte Jepsen har desuden sammen med skiftende 
bestyrelser stået i spidsen for en markant moderni-
sering, forandring og udvikling af foreningen. Det er 
en af hovedårsagerne til, at foreningen i dag står på 
et stærkt og solidt fundament i forhold til at designe 
retningen for revisorbranchen og for FSR – danske 
revisorer i fremtiden.  

Den 16. august 2021 tiltrådte Lars Storr-Hansen som ny 
administrerende direktør i FSR – danske revisorer. Lars 
Storr-Hansen er uddannet cand.polit. fra Københavns 
Universitet og har før været administrerende direktør 
i Dansk Byggeri og erhvervsudviklingsdirektør i Dansk 
Industri. Med valget af Lars Storr-Hansen er der fundet 
en dygtig og kompetent afløser med mange års erfa-
ring fra organisationsverdenen og fra Christiansborg, 
som kan tage over og bidrage til at præge branchens 
udvikling og rammevilkår i de kommende år. 

Lars Kronow
Bestyrelsesformand
FSR – danske revisorer

FORENINGENS ARBEJDE 
PÅ SKATTEOMRÅDET

Corona-initiativer
I 2020/21 lancerede FSR – danske revisorer 17 initiativer 
på skatteområdet, som kan bidrage til at hjælpe dan-
ske virksomheder gennem coronakrisen. Vi foreslog 
blandt andet at udskyde selvangivelsesfristen og ud-
skyde betalingsfrister på moms- og afgiftsområdet. 

Et andet eksempel på et skatteinitiativ fra foreningen 
var at tillade såkaldt carry-back for virksomhederne. 
Carry-back er, når virksomhederne kan modregne 
underskud i tidligere års overskud og dermed få tilba-
gebetaling af tidligere års skattebetalinger. EU-Kom-
missionen henstillede i maj 2021 til medlemsstaterne 
at give en sådan mulighed for carry-back. FSR – dan-
ske revisorer bidrog ikke direkte til EU-Kommissionens 
henstilling, men er meget tilfredse med, at henstillin-
gen er i overensstemmelse med det, som foreningen 
et år forinden foreslog den danske regering. 

De lovgivningsmæssige initiativer har også på skatte-
området båret præg af, at landet har været påvirket 
af COVID-19. Flere af lovforslagene har således vedrørt 
initiativer, som har haft til formål at forbedre likvidite-
ten hos erhvervslivet. 

Et eksempel på en sådan ny mulighed er, at virksom-
heder og selskaber har kunnet søge om rentefrie lån 
på henholdsvis A-skat, AM-bidrag, moms og lønsum. 
FSR – danske revisorer har i den henseende medvirket 
til, at en større ændring i ejerkredsen i den ansøgende 
virksomhed eller selskab ikke har været diskvalifice-
rende for muligheden for at ansøge om moms- og 
skattelån, da man fra Folketingets side stillede krav 
om en erklæring fra en uafhængig, godkendt revisor, 
som forholdt sig til, om værdierne fortsat var i behold i 
virksomheden eller selskabet efter overdragelsen. 

FSR – danske revisorer medvirkede også til, at virksom-
heder og selskaber i 2020 fik adgang til en fremrykket 
udbetaling af skattekreditter på forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter. Ønskede virksomheden eller selskabet 
en fremrykket udbetaling af skattekredit, skulle revisor 
afgive en assistanceerklæring, hvor revisor blandt an-
det skulle forholde sig til, om virksomheden ud fra de 
foreliggende bilag ansås for at have afholdt udgifter i 
indkomståret, der berettigede til udbetaling af skatte-
kreditter. 

Udbetaling af skattekredit på forsknings- og udvik-
lingsaktiviteter giver virksomhederne mulighed for at 
få refunderet skatteværdien af den del af deres under-
skud, som stammer fra forsknings- og udviklingsakti-
viteter. Almindeligvis udbetales skattekreditten sidst 
på året, men i 2020 havde man udbetalt 638 millioner 
kroner for 622 ansøgere inden 1. august 2020 som føl-
ge af den fremrykkede udbetaling.

Lovforslag om kontrolleret  
udenlandsk selskab (CFC)
Selvom det seneste år på mange måder har været påvir-
ket af COVID-19, har der også været plads til andre emner. 

Det lykkedes endelig Skatteministeriet at få vedtaget 
lovforslaget om CFC-beskatning. Lovforslaget hand-
ler om, at danske selskaber, der kontrollerer aktiver 
i udenlandske datterselskaber, skal beskattes i Dan-
mark af den indkomst, der er placeret i udlandet. 
Lovforslaget bryder således med territorialprincippet, 
som gælder for dansk selskabsbeskatning, hvorefter 
danske selskaber bliver beskattet af indkomst skabt i 
Danmark. 

Lovforslaget blev første gang fremsat i 2018, så i 2019, 
og blev først endeligt vedtaget den 3. juni 2021. FSR – 
danske revisorer tilkendegav allerede ved den første 
fremsættelse i 2018, at lovforslaget var unødigt byrde-
fuldt, og at fraværet af regler om en substanstest ville 
blive konkurrencehæmmende for danske selskaber.  

CFC-regler er internationalt kendte værnsregler, og 
mens man i udlandet opererer med en substanstest, 
valgte Skatteministeriet at fremsætte lovforslaget 
uden regler om substanstest. En substanstest består i 
konkret at vurdere, hvorvidt det enkelte datterselskab 
har tilstrækkelig substans til, at man kan konkludere, 
at datterselskabet udøver en reel væsentlig økonomisk 
aktivitet. Viser det sig at være tilfældet, sker der ikke 
CFC-beskatning hos moderselskabet.

Det lykkedes erhvervslivet og de involverede interesse-
organisationer at overbevise Skatteministeriet om, at 
det var nødvendigt, at lovforslaget indeholdt regler om 
substanstest. Herefter vedtog Folketinget loven. 

I lighed med de andre faglige områder i FSR – danske revisorer har forholdene 
på skatteområdet i det forgangne år været anderledes end tidligere år. 
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Kontrollerede transaktioner
2020 blev også året, hvor revisorbranchen blev udfor-
dret af, at Skattestyrelsen udvidede indberetningsplig-
ten for kontrollerede transaktioner, så man nu uanset 
beløb skulle indberette antallet, størrelsen og arten af 
disse transaktioner i forbindelse med sin selvangivelse. 
Kontrollerede transaktioner er handelsmæssige eller 
økonomiske transaktioner mellem en fysisk person og 
et selskab, hvor den fysiske person bestemmer over 
selskabet i form af kontrol over stemmeandele eller 
kapitalandele.  

Der er tale om en indberetningspligt, som ganske vist 
har eksisteret i flere år, men som Skattestyrelsen valgte 
at udvide ved at fjerne den tidligere gældende beløbs-
grænse på fem millioner kroner for, hvornår indberet-
ning skulle finde sted. 

Det største issue for revisorerne i forbindelse med 
indberetningen var, at Skattestyrelsen anvendte en 
blanket udarbejdet til indberetning for selskaber. Flere 
elementer i indberetningen gav derfor ikke mening, 
når man indberettede for en fysisk person.  

Til brug for indberetningen for 2020 inddrog Skatte-
styrelsen FSR – danske revisorer i udformningen af 
den nye blanket. Skattestyrelsen valgte med udgangs-
punkt i input fra FSR – danske revisorer at udvikle en 
ny blanket til brug for indberetning for fysiske perso-
ner. 

Selvom blanketten er blevet bedre og har gjort indbe-
retningen nemmere for revisorerne, er kravet om ind-
beretningen fortsat en unødvendig erhvervsmæssig 
byrde for kunderne. Det er derfor stadig FSR – danske 
revisorers ønske, at unødvendig indberetning af kon-
trollerede transaktioner afskaffes.

VIDSTE DU AT ...

Foreningen har udsendt 74 
corona nyhedsbreve med sam-
menlagt cirka 200 coronarelaterede 
nyheder.

74
Foreningen har udarbejdet/
vedligeholdt tre værktøjer til at 
dokumentere revisors arbejde for 
kompensationsordningerne for:

• Faste omkostninger
• Aflyste arrangementer 
• Selvstændige-ordningen 

Foreningen har været i løbende 
dialog med myndighederne om 
udvikling og tilpasning af kompen-
sationsordningerne, herunder afkla-
ring af revisors rolle.

3

3.660

Foreningen har besvaret 3.660 
hotline-spørgsmål = en stigning 
på ca. 30 procent i forhold til året før.

Hotlinestatistik:
• 2020/21: 3.660 
• 2019/20: 2.792 
• 2018/19: 1.447
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FIRE ANALYSER  
FRA ÅRET DER GIK

I forbindelse med årsmødet 2020 satte FSR – danske 
revisorer fokus på klima og bæredygtighedsrapporte-
ring.
 
En analyse gennemført af analyseinstituttet Wilke for 
FSR – danske revisorer viste, at syv ud af 10 virksom-
heder og investorer mente, at det skal være et krav, at 
de store virksomheder offentliggør deres CO2-udled-

ninger. Desuden mente langt størstedelen af virksom-
hederne og investorerne, at det skal være obligatorisk 
at offentliggøre CO2-udledningen på en standardiseret 
måde.  

Analysen viste også, at klimadagsordenen er i top-fem 
over prioriterede politikområder blandt danskerne.

FIRE ANALYSER

Stor efterspørgsel efter  
troværdige klimadata

Kilde: Rapport udarbejdet af Wilke for FSR – danske revisorer (september 2020)

Hvor enig eller uenig er du i udsagnet:  
Der bør være krav om, at store virksomheder offentliggør deres CO2-udledning.
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På baggrund af en analyse baseret på en særkørsel 
fra Danmarks Statistik kunne FSR – danske revisorer i 
foråret 2021 vise, at antallet af anmeldelser om økono-
misk kriminalitet er mere end femdoblet i løbet af de 
seneste 10 år. Det er især antallet af anmeldelser om 
bedrageri, der er vokset. På bare 10 år er anmeldelser-
ne om bedrageri syvdoblet. Derudover har der været 
en kraftig stigning i anmeldelser inden for skatte- og 
momssvig. Antallet er steget fra godt 1.600 tilfælde i 
2009 til godt 6.000 i 2019.

Analysen viste også, at antallet af sigtelser og domme 
for økonomisk kriminalitet er steget kraftigt i perioden. 
Der er dog stor forskel på, hvor mange anmeldelser 
der fører til en sigtelse inden for forskellige former for 
økonomisk kriminalitet. Kun hver tredje anmeldelse 
om skatte- og momssvig og hver fjerde om brud på 
bogførings- og selskabslovgivningen fører til en sigtel-
se. Til sammenligning fører mere end ni ud af 10 an-
meldelser om underslæb, mandatsvig og skyldnersvig 
til en sigtelse, mens der rejses sigtelse i tre fjerdedele 
af anmeldelser om afpresning, hæleri og hvidvask.

FSR – danske revisorer har i 2020/21 sat fokus på, i hvor 
høj grad revisorerne har gjort opmærksom på væsent-
lig usikkerhed i selskabernes regnskaber, før de går 
konkurs. Analysen blev offentliggjort i juni 2021. 
Analysen viste, at revisorerne gør opmærksom på usik-
kerhed om fortsat drift i regnskaberne hos to ud af tre 
af de selskaber (63 pct.), der går konkurs inden for et år 
efter balancedatoen. 

I sammenlignelige selskaber, der ikke gik konkurs i 
samme periode, men som ikke desto mindre havde 
en skrantende økonomi, var det kun i 27 pct. af regn-
skaberne, at revisorerne havde gjort opmærksom på 
problemer med fortsat drift. Resultatet viser, at reviso-
rerne har en god vurdering af deres kunders overlevel-
sesmuligheder ét år frem.

Eksplosiv udvikling i  
økonomisk kriminalitet

Revisorerne gør opmærksom på 
usikkerhed om fortsat drift 

Kilde: Økonomisk kriminalitet 2009-2019. En undersøgelse af udviklingen i økonomisk 
kriminalitet over en 10-årig periode. FSR – danske revisorer (marts 2021)

Kilde: Revisorernes vurdering af selskabers fortsatte drift. FSR – danske revisorer (juni 2021)

Figur 1. Udvikling i økonomisk kriminalitet, 2009-2019
Fremhævelser og modifikationer om fortsat drift i selskaber under 
konkursbehandling i 2018 – i forhold til kontrolgruppe 1 og 2 (pct.)

FIRE ANALYSER FIRE ANALYSER

Anm.: Opgørelsen viser andelen af regnskaber med en fremhævelse 
og/eller en modifikation af konklusionen om fortsat drift.
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FSR – danske revisorer satte i 2020/21 igen fokus på 
indholdet af årsregnskaberne og på de fejl, som re-
visorerne finder i forbindelse med revisionen. Analy-
sen viste, at næsten otte ud af 10 revisorer har rettet 
væsentlige fejl i virksomhedernes regnskabsgrundlag i 
forbindelse med deres revision af regnskabet for 2019.

Det er særligt i bogføringen, at revisorerne finder fejl 
hos virksomhederne. Ni ud af 10 revisorer peger på 
utilsigtede bogføringsfejl som den hyppigste fejlkilde. 
Ulovlige kapitalejerlån er også en af de væsentlige fejl, 
som revisorerne ofte finder i regnskabsgrundlaget. 
Næsten hver anden revisor finder ulovlige kapitalejer-
lån i virksomhederne.

Revisorerne retter væsentlige  
fejl i regnskabet

FIRE ANALYSER

Figur 1. Har dine revisioner medført, at væsentlige 
er blevet rettet i regnskabsgrundlaget?

Anm.: 725 besvarelser

Kilde: Vigtige risikooplysninger går tabt. Analyse af regnskaberne for 2019. FSR – danske revisorer (oktober 2020).
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FSR - danske revisorers bestyrelse vælges af generalforsamlingen.
Hvert bestyrelsesmedlem vælges for to år ad gangen.
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PwC
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LARS STORR-HANSEN 
Adm. direktør,

FSR – danske revisorer
(Tiltrådt 16. august 2021)

JANICK KLOSE
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FRANK FEILSKOV
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BESTYRELSENS OPGAVER

Bestyrelsens opgaver er blandt andet i overensstemmelse 
med foreningens formål, mission og vision at:

• fastlægge foreningens overordnede politik og strategi

• tage stilling til, hvilke strategiske emner foreningen skal 
beskæftige sig med og disses indbyrdes prioritering

• tage stilling til sager af principiel betydning

• følge op over for udvalg og sekretariat og afholde samråd  
på begæring.

CAMILLA HESSELBY
Faglig direktør,

FSR – danske revisorer
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BERETNING OM 
 UDDANNELSE 
Mangel på godkendte revisorer
Antallet af nye kandidatstuderende på cand.merc.-
aud.-studiet var rekordhøjt i 2020. Siden 2003 er opta-
get steget med over 40 pct. fra 478 til 680.

Selv om antallet af nye cand.merc.aud.-studerende er 
rekordhøjt, står revisorbranchen over for en stor rekrut-
teringsudfordring, fordi der forventes at være mangel 
på godkendte revisorer i de kommende år. Antallet af 
godkendte revisorer er således faldet med 25 pct. på 
bare otte år. Fra 4.300 godkendte revisorer i 2012 til 
kun godt 3.200 i 2020.

På trods af, at der hvert år starter relativt mange nye 
cand.merc.aud.-studerende på landets universiteter, 
er det ikke nok til at løse branchens rekrutterings-
udfordring, da det kun er en lille del, der ender med 
titlen af statsautoriseret revisor. I perioden 2003 til 2013 
blev der uddannet 77 nye statsautoriserede revisorer i 
gennemsnit hvert år. Fra 2014 til 2020 er antallet af nye 
godkendte revisorer årligt faldet til 53 i gennemsnit.

 Antal nye studerende på cand.merc.aud.studiet (antal), 2003-2020

Antal godkendte revisorer (antal), 
2012-2020 

Aldersfordeling af godkendte  
revisorer (pct.), 2021

478 457 481
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UDDANNELSES
AKTIVITETER

NYE LØSNINGER 
TIL CASEWARE

Efteruddannelsen
I regnskabsåret 2020/21 afholdt foreningen 92 ob-
ligatoriske efteruddannelseskurser. En lang række 
initiativer blev taget for at sikre kursisternes tryghed 
under COVID-19 samt sikre, at foreningens medlem-
mer kunne modtage de lovkrævede efteruddannel-
sestimer i det tredje – og dermed sidste – år i revisors 
efteruddannelsesperiode. Knap 25.000 obligatoriske 
efteruddannelsestimer blev leveret til branchen, og 
den samlede tilfredshed med kvaliteten af foreningens 
kurser, herunder foreningens håndtering af COVID-19- 
situationen, ligger på 4,2 på en fempunktsskala.
 
Foreningens udbud af digitale læringsprodukter er 
blevet udvidet væsentligt som følge af COVID-19-re-
striktionerne, men også grundet en større fleksibilitet 
vedrørende mulighederne for læring. Branchens første 
efteruddannelsesberettigede podcastkursus blev 
lanceret i 2020 og blev modtaget med stor interesse. I 
foråret 2021 blev en ny webinarrække udviklet med fo-
kus på at tilbyde foreningens SMV-revisorer målrettet 
viden om højaktuelle problemstillinger på relevante 
tidspunkter i SMV-revisors årshjul. 

SR-Akademiet
Igen i år har SR-Akademiet været udfordret af CO-
VID-19-situationen og forsamlingsforbuddet. Al un-
dervisningen er blevet afholdt, men meget har været 
rykket eller gennemført på anden vis end normalt. 
Tilbagemeldingerne fra undervisningen er fortsat 
meget positive, og der er opnået gode erfaringer med 
at gennemføre undervisningen i mindre hold og med 
flere online læringsaktiviteter.
 
Den nye eksamensbekendtgørelse, som trådte i kraft i 
januar 2021, har stor betydning for undervisningen på 
SR-Akademiet. Deltagerne, som er i gang på SR-Aka-
demiet, har derfor fået tilpasset deres forløb, alt efter 
om deltagerne skal til ABC eller 2x6 timers eksamen. 
Samtidig arbejder FSR – danske revisorer og SR-Aka-
demiudvalget med at udvikle en helt ny uddannelse, 
som deltagerne på årgang 2022 kommer til at starte 
på. 

Selvom COVID-19-situationen har begrænset mulig-
hederne for at mødes fysisk med kunderne i 2020, har 
CaseWare-teamet fastholdt den gode dialog med kun-
derne, nu blot online. Udviklingen af CaseWare Cloud 
løsningen er intensiveret.

Supporten i CaseWare modtog 10.309 opkald i 2020. 
80 procent af henvendelserne handlede om, hvordan 
kunderne anvender de forskellige produkter i løsnin-
gen. Selv om der er tale om en lille stigning i forhold 
til året før, så oplever kunderne færre fejl og løsningen 
vurderes at være forbedret og mere stabil.
 
Udviklingen af CaseWare Cloud er intensiveret i det 
forgangne år og har haft fokus på løsninger til ”Års-
regnskaber til Klasse B” og ”Revision”. Samtidig er 
de løbende udviklings- og vedligeholdelsesopgaver 
relateret til den eksisterende løsning fastholdt med to 
store release i august og januar. I alt er der frigivet 13 
opdateringer til løsningerne hen over året.

CaseWare har i løbet af året lanceret muligheden for 
at indsende årsrapporten direkte til Erhvervsstyrelsen 
både igennem cloudløsningen og på desktop. Begge 
løsninger er blevet taget godt imod af kunderne. 
 
CaseWare-teamet har afholdt 15 webinarer i løbet af 
året. Her har fokus været på at præsentere kundetjek, 
løsninger til årsregnskaber til klasse B og den nye ind-
sendelsesservice.
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Figur: SR-Akademiet; antal tilmeldinger ved opstart (2016-2021)
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